REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.) i § 2,
§ 6 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) oraz w związku z § 23 pkt 1
Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
I. CELE KONKURSU
1. Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk geograficznych.
2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a w szczególności geografii.
3. Ukazywanie korelacji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym
do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
6. Zwrócenie uwagi na aktualne problemy współczesnej geografii.
7. Wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli motywujących i przygotowujących
uczniów do udziału w konkursie.
II.
ZAKRES
WIADOMOŚCI
I
UMIEJĘTNOŚCI
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

WYMAGANY

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami
określonymi w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych i treściach nauczania –
wymaganiach szczegółowych. Podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części
dotyczącej przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977), ze szczególnym uwzględnianiem następujących
umiejętności:
 odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych w różnych formach
(tabele, wykresy, diagramy, teksty), odkrywania prawidłowości w nich
występujących
 wykorzystywania
posiadanej
wiedzy
podczas
wykonywania
zadań
i rozwiązywania problemów
 czytania, interpretowania i posługiwania się mapą
 dostrzegania zależności i związków przyczynowo skutkowych
 identyfikowania związków i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce
i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych









stosowania podstawowego słownictwa geograficznego
interpretowania pojęć geograficznych
wyjaśniania wzajemnych relacji przyroda-człowiek-społeczeństwo
obliczania wskaźników i wartości liczbowych do charakteryzowania zjawisk
geograficznych
uogólniania i wnioskowania
oceniania, wartościowania rzeczy i zjawisk geograficznych
prognozowania, przewidywania kierunków zmian w przyrodzie i życiu
społeczeństw.

Zakres merytoryczny konkursu:
Uczestnicy konkursu powinni, na poszczególnych etapach, wykazać się wiadomościami
i umiejętnościami obejmującymi treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy
programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu geografia na III etapie
edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz
wskazanymi wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści nauczania podstawy
programowej, jak również ukazywaniem korelacji w przedmiotach matematycznoprzyrodniczych.
ETAP I (szkolny)
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu obejmują:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej:
1.
2.
3.
4.

Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa
Wybrane zagadnienia geografii fizycznej
Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

b) zagadnienia wykraczających poza podstawę programową:
1. Prognozowanie pogody (składniki pogody, przyrządy pomiarowe, mapy
synoptyczne)
2. Charakterystyczne cechy klimatu Polski (czynniki kształtujące klimat Polski,
temperatura powietrza, opady atmosferyczne, wiatry, termiczne i astronomiczne
pory roku).
ETAP II (rejonowy)
Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I konkursu.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej:
1. Ludność Polski
2. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski
3. Regiony geograficzne Polski
4. Sąsiedzi Polski
5. Europa. Relacja przyroda – człowiek – gospodarka.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową:

1. Czynniki kształtujące temperaturę powietrza na Ziemi ( rozkład średniej rocznej
temperatury powietrza, analiza diagramów klimatycznych)
2. Obieg wody w troposferze (elementy obiegu wody, parowanie i wilgotność
powietrza, kondensacja pary wodnej i produkty kondensacji, klasyfikacja chmur ze
względu na wysokość występowania, typy genetyczne opadów atmosferycznych,
rozkład opadów na kuli ziemskiej)
ETAP III (wojewódzki)
Na etapie III konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I i II.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej:
1. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową:
1. Ciśnienie atmosferyczne (czynniki wpływające na wielkość ciśnienia
atmosferycznego, układy baryczne, rozkład ciśnienia na kuli ziemskiej, rodzaje
wiatrów)
2. Ogólna cyrkulacja powietrza atmosferycznego (masy powietrza i fronty
atmosferyczne, cyrkulacja mas powietrza na kuli ziemskiej, zaburzenia
cyrkulacyjne)
3. Klimaty kuli ziemskiej (czynniki warunkujące strefowość, charakterystyka stref
klimatycznych i typów klimatu, klimaty astrefowe, zmiany atmosfery i klimatu) .
IV. LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji:
1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń z geografii dopuszczone przez MEN do użytku
szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego w gimnazjum.
2. Szkolne atlasy geograficzne
3. J. Flis: Szkolny słownik. Terminy geograficzne. WSiP, Warszawa;
4. D. Licińska: Słownik szkolny. Geografia – człowiek i jego działalność, WSiP,
Warszawa;
5. J. Balon, J. Desperak, Tablice geograficzne. Wyd. Park Bielsko-Biała
6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016
7. Mały Rocznik statystyczny Polski 2016
8. Oblicza geografii 1. Nowa Era – Dział III Atmosfera; rozdział 1-8.
9. Geografia w Szkole nr 4/ 2015, Małgorzata Pajewska: Niebezpieczne zjawiska pogodowe
10. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).
V. UCZESTNICY KAŻDEGO ETAPU KONKURSU POWINNI DYSPONOWAĆ:
Przyborami do pisania i rysowania: pióro lub długopis, ołówek – przeznaczony jedynie
do rysowania, gumkę i kalkulator prosty pozwalający na dokonanie czterech działań
arytmetycznych.
Na konkurs nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udzielają:
Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Geografii:

Iwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
e-mail: iandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl , tel. 52 34 97 637
Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Geografii:
Wiesława Kitajgrodzka, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy
Katarzyna Sobieszczańska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 625
Emilia Balana-Mroczkowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
e-mail: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 622
Wszystkie
załączniki
do
regulaminu
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

do

pobrania

na

stronie

Załącznik nr 1
do Regulaminu szczegółowego
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii
Obszary działania rejonowych komisji Konkursu z Geografii:
Nazwa komisji
i zasięg terytorialny

Komisja rejonowa nr 1:
miasto Bydgoszcz,
Inowrocław,
powiaty: bydgoski, tucholski
nakielski, sępoleński,
inowrocławski, świecki,
mogileński, żniński
Komisja rejonowa nr 2:
miasto Toruń, Grudziądz,
Włocławek
powiaty:
chełmiński, toruński,
grudziądzki, wąbrzeski,
brodnicki, rypiński,
golubsko-dobrzyński,
włocławski, aleksandrowski,
lipnowski, radziejowski

Siedziba komisji rejonowej
(miejsce przeprowadzenia
etapu rejonowego)

Imię i nazwisko
przewodniczącego

Zespół Szkół nr 16
ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz

Danuta Świtalska

Zespół Szkół UMK
Gimnazjum
i Liceum Akademickie
ul. Szosa Chełmińska 83
87-100 Toruń

Arkadiusz Stańczyk

UWAGA!
W zależności od liczby uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursu
liczba i siedziby komisji rejonowych mogą ulec zmianie.

Załącznik nr 2
do Regulaminu szczegółowego
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii

Terminy i miejsca przeprowadzania Konkursu z Geografii:

ETAP

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

etap I – szkolny

23 października 2017 r.

14:00

szkoła uczestnika

14:00

w rejonach według
załącznika nr 1 do
niniejszego
regulaminu

14:00

Zespół Szkół nr 16
ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz

(poniedziałek)

etap II –
rejonowy

5 grudnia 2017 r.

etap III –
wojewódzki

8 lutego 2018 r.

(wtorek)

(czwartek)

