
Regulamin XXII Powiatowego Konkursu Geograficznego „A to Polska właśnie…” dla 

uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z powiatu wrocławskiego w roku 

szkolnym 2021/2022. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU: 

1. Organizatorem XXII Powiatowego Konkursu Geograficznego „A to Polska właśnie…”  

jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we 

Wrocławiu.  

2. XXII Międzyszkolny Konkurs Geograficzny objęty jest nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

3. Konkurs Geograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu 

wrocławskiego z klas VI – VIII zainteresowanych geografią Polski oraz turystyką i 

krajoznawstwem.  

4. Konkurs Geograficzny  składa się z 3 etapów:  

- szkolnego,  

- II etapu(półfinału) 

- III etapu (finału) 

5. Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia w III etapie edukacyjnym 

poszerzone o zagadnienia z turystyki. 

6. Cele Konkursu Geograficznego: 

- rozbudzenie zainteresowań geograficznych wśród uczniów szkół podstawowych,  

- popularyzowanie wiedzy geograficznej a zwłaszcza tej związanej z geografią, kulturą, 

przyrodą i turystyką Polski, 

- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,  

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i atlasem geograficznym, 

- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,  

- tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami oraz integracja 

środowisk szkolnych, 

- pobudzanie ambicji zawodowych młodzieży i promowanie osiągnięć uczniów. 

7. Na poszczególnych etapach Konkursu uczniowie rozwiązują testy, które składają się z 

zadań zamkniętych i otwartych. W części półfinałowej mogą korzystać z atlasów 

geograficznych, a w części finałowej zadania będą rozwiązywane w oparciu o 

prezentację i mapę Polski. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny ale organizatorzy nie zapewniają uczestnikom 

przejazdu do i z miejsca rozgrywania etapu II i etapu III. 

9. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom w II i III etapie odpowiada 

nauczyciel szkoły do której uczęszcza uczeń ( w drodze na konkurs, w czasie jego 

trwania i w drodze powrotnej do domu). 



10. Kartę zgłoszenia do Konkursu Geograficznego (załącznik 1 – Zgłoszenie szkoły) należy 

przesłać do  20.12.2021 elektronicznie na adres email: renjedr@poczta.onet.pl 

11. Komisja Konkursu Geograficznego składa się z trzech członków – nauczycieli LO nr 

XVII oraz metodyka geografii z WCDN. 

 

I ETAP - SZKOLNY: 

1. Nauczyciele geografii szkół podstawowych wyłaniają na podstawie opracowanych 

przez siebie testów dotyczących geografii Polski 2 najlepszych uczniów ze szkoły. 

2. Pytania na etapie szkolnym powinny obejmować materiał związany ze środowiskiem 

przyrodniczym Polski oraz z problemami społeczno – gospodarczymi naszego kraju 

(wg podstawy programowej). 

3. Szkoła biorąca udział w etapie szkolnym gromadzi i przekazuje organizatorowi w dniu 

konkursu oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wizerunku i wyników na 

poszczególnych etapach konkursu (załącznik 2 - Zgoda na udział ucznia w konkursie). 

4. Kartę zgłoszenia do Konkursu Geograficznego (załącznik 1 – Zgłoszenie szkoły) wraz z 

nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać do  20.12.2021 

elektronicznie na adres email: renjedr@poczta.onet.pl 

 

II ETAP – PÓŁFINAŁ 

1. II etap XXII Powiatowego Konkursu Geograficznego odbędzie się 18.02.2022 roku o 

godzinie 13.00 w LO nr XVII we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60. 

2. Uczniowie będą rozwiązywać zadania testowe opracowane przez organizatorów 

przez 60 minut. Każdy uczestnik przynosi ze sobą szkolny atlas geograficzny, którego 

może używać w trakcie rozwiązywania zadań testowych. 

3. Tematyka testu dotyczącego Polski: 

a) historia (podstawy) – 10 % pytań; 
b) środowisko geograficzne (zadania praktyczne – skala, czas, diagramy 

klimatyczne, rozciągłość itp) – 40 % pytań; 
c) ludność i gospodarka – 40 % pytań; 
d) turystyka i ochrona środowiska – 10 % pytań. 

4. W teście każdy uczestnik będzie mógł zdobyć 100 punktów.  

5. Do III etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki – nie więcej niż 16 

osób. 

6. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału ukaże się na stronie internetowej szkoły do 

7 dni od daty II etapu. Przy nazwiskach uczniów będą podane nazwy województw z 

którymi będą związane niektóre zadania etapu III. 
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III ETAP – FINAŁ 

1. III etap XXII Powiatowego Konkursu Geograficznego odbędzie się 25.03.2022 roku o 

godzinie 11.30 w LO nr XVII we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60 

2. Konkurencje w II etapie: 
a) Krzyżówka dotycząca tematyki przyznanego województwa. 
b) Prezentacja: 

- rozpoznawanie zabytków wylosowanego województwa. 
- rozpoznawanie ludzi związanych z kulturą Polski i identyfikacja ich dzieł 
(literatura, malarstwo, muzyka , architektura) 
- rozpoznawanie parków narodowych w Polsce i ich walorów 

c) Uzupełnienie mapki konturowej Polski – rzeki, jeziora (największe, najgłębsze, 
przybrzeżne, „większe” zaporowe), krainy geograficzne, miasta wojewódzkie, 
najwyższy szczyt Tatr, Sudetów, G. Świętokrzyskich, Gorc, Bieszczad, Pienin. 

d) Niespodzianka. 
e) Należy przyjść z wykonanym plakatem w formacie A1 na temat „Walory 

turystyczne wylosowanego województwa” i zaprezentować go w krótkiej formie 
„słownej” – max 2 min.  

3. Wyniki finału zostaną ogłoszone po krótkiej przerwie 25.03.2022. 
4. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki za I, II lub III miejsce otrzymują dyplomy 

i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy finału otrzymują dyplomy uczestnictwa. 
 
 
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 
 

1. Środowisko przyrodnicze Polski - położenie Polski, ukształtowanie terenu, budowa 
i dzieje geologiczne, surowce mineralne, klimat, wody powierzchniowe, Morze 
Bałtyckie, gleby, roślinność naturalna. 

2. Ochrona przyrody w Polsce – Parki Narodowe. 
3. Ludność i urbanizacja Polski. 
4. Przemysł i rolnictwo w Polsce. 
5. Usługi ze szczególnym uwzględnieniem turystyki – walory turystyczne 

poszczególnych regionów Polski. 
6. Kultura Polski – nobliści, pisarze, malarze i muzycy znani z podstaw programowych 

innych przedmiotów w szkole podstawowej. 
7. Umiejętność posługiwania się atlasem geograficznym. 
 
 

LITERATURA: 
1. Podręczniki geografii na poziomie szkoły podstawowej zatwierdzone przez MEN 

(wraz z obudową multimedialną), atlasy geograficzne świata i Polski; roczniki 
statystyczne GUS; wybrane artykuły z prasy codziennej i czasopism (np. National 
Geographic, Wiedza i Życie, Geografia w Szkole, Poznaj Świat)  

2. Zasoby geograficzne wybranych portali internetowych 
 

Opracowała Renata Pysiewicz – Jędrusik 


