
 

 

KONKURS REGIONALNY  
Dla uczniów szkół podstawowych. 
konkurs międzyszkolny. 

 
 

CELE OGÓLNE KONKURSU: 
 

 Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami. 

 Rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów. 

 Podnoszenie, motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy, 
poziomu umiejętności i stosowania wiedzy geograficznej. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  KONKURSU: 
 

 Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapą fizyczną i 
administracyjną Polski. 

 Poznanie zróżnicowanych  krajobrazów w Polsce. 

 Rozwijanie umiejętność odczytywania współrzędnych geograficznych. 

 Rozwijanie umiejętności obliczania rozciągłości południkowej i 
równoleżnikowej. 

 Rozwijanie umiejętności obliczania za pomocą skali odległości 
rzeczywistych oraz odległości na mapie. 

 Mobilizowanie uczniów  do samodzielnej 
 i systematycznej pracy. 

 Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc Polski na podstawie 
fotografii i właściwe zaznaczanie ich na mapie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
WARUNKI KONKURSU: 

 
   

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów: 
        kl. VI- VII  
 
2. Konkurs odbędzie  się w II etapach: 
    I   etap szkolny (eliminacje) -  pisemny na mapie konturowej Polski  /I części/  
 
Każda szkoła, która zgłosi się w określonym  terminie, otrzyma drogą mailową gotowy 
arkusz konkursu do przeprowadzenia eliminacji na terenie swojej placówki. 
 Do II etapu (w zależności od ilości zgłoszonych szkół), przechodzi jeden lub dwoje 
uczniów z najwęższą liczbą punktów z każdej szkoły. W przypadku większej ilości osób, 
z taka samą liczbą punktów, należy przeprowadzić dogrywkę w celu wyłonienia tylko 2 
lub 3 osób. 
 
 
    II    etap regionalny: 

a.   I część - etap pisemny + rozpoznawanie miejsc w Polsce na postawie zdjęć. 
b.  II część – odpowiedzi przy mapie fizycznej Polski.  

 
3. Termin zgłoszenia szkoły do etapu miejskiego - eliminacji: 

 
Zgłoszenie do konkursu nastąpi w dwóch etapach: 
- zgłoszenie chęci udziału w konkursie do – 10.01.2019   
sp16@sp16.siemianowice.pl  
         
Szkoła Podstawowa nr 16   ul. Szymanowskiego 11 -  tel./fax:  32 220 14 82  lub email:  
sp16@sp16.siemianowice.pl  
p. B. Górecka  Sobko, Irena Kuzior -  organizatorzy konkursu 
e-mail:  beatags@sp16siemianowice.pl  
e-mail i.kuzior@sp16siemianowice.pl  

 
za pomocą karty zgłoszenia zał. nr 1 
 
Zgłoszenie uczniów do finału na tej samej karcie do 28.02.2019 

 
4. Termin : 

 
I etap – szkolny           do 21.02.2020    
II etap – regionalny                         11 marca 2020     godzina  10.00 

 
II etapu  konkursu odbędzie się w   Szkole Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich.   
Adres - ul K. Szymanowskiego 11 . 41-100  Siemianowice Śląskie 
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I   ETAP KONKURSU- MIEJSKI - ELIMINACJE 
 

Uczniowie otrzymują od organizatora karty pracy przysłane droga mailową, na których będą 

mieli do wykonania kilka zadań związanych z mapą Polski m.in. Za przeprowadzenie 
eliminacji szkolnych odpowiedzialny jest opiekun. 
 
Zagadnienia: 
 

a) rozpoznanie zaznaczonych obiektów geograficznych, 
b) odczytywanie współrzędnych geograficznych, 
c) obliczanie odległości na mapie przy pomocy skali, 
d) zaznaczanie na mapie wskazanych obiektów geograficznych, 

 
 
Prace powinny zostać sprawdzone w danej szkole (nauczyciele przeprowadzający eliminacje 
otrzymają od organizatora kompletne karty odpowiedzi wraz z punktacją). Po sprawdzeniu 
prac pisemnych należy wyznaczyć do II etapu konkursu, 1- 2 uczniów z każdej szkoły,  którzy 
zdobyli największą ilość punktów. Ilość osób przechodzących do II etapu zależna będzie od 
ilości szkół zgłoszonych do konkursu. 
 

 II ETAP KONKURSU –REGIONALNY 
 
Konkurs regionalny odbędzie się w dwóch etapach; 
 

 W pierwszym etapie uczniowie będą musieli: 
a) rozpoznać  zaznaczone obiekty geograficzne ( krainy geograficzne, wody 

powierzchniowe, wyspy, zatoki itp.), 
b) określić współrzędne geograficzne zaznaczonych miast, 
c) odczytać nazwy miast znając ich współrzędne, 
d) obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, 
e) obliczanie odległości na mapie przy pomocy skali, 
f) rozpoznawanie na podstawie zdjęć miejsc w Polsce i zaznaczenie ich na mapie, 

 

 Zadanie będą punktowane w skali 1 – 3 punkt. 

 Komisja ustali wg wyników liczbę  uczniów, którzy wezmą udział w II etapie 
finałowym konkursu. 

 

 W drugim etapie konkursu uczniowie będą wskazywali na ściennej mapie   
hipsometrycznej Polski po 3 losowo wybrane obiekty geograficzne.  

 Przewidziane są 2- 3 kolejki pokazów, za każdy dobrze wskazany obiekt uczeń 
otrzymuje 1 punkt. 

 

 Suma punktów zdobytych w I i II części konkursu wyznaczy mistrza  
i laureata Konkursu Regionalnego „Palcem po mapie Polski”. 

 Uwaga: 
 

W razie nie rozstrzygnięcia konkursu w 3 kolejkach, przewidziana jest dogrywka  
między najlepszymi uczniami do wyłonienia mistrza. 



 

 

 
 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU  

„PALCEM PO MAPIE…..POLSKI” 

 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………… 

 Adres …………………………………..…………………………………………………………………… 

Opiekun:…………………………………………………………………………………………………….… 

e-mail szkoły: ……………………………………………………………………………………………… 

e- mail opiekuna: ………………………………………………………………………………………… 

 

Dosyłamy po eliminacjach szkolnych 

Uczniowie: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

                                                                    


