Regulamin
II Powiatowego Konkursu Geograficznego
dla uczniów gimnazjów „GIM-GEO-WIN”
w roku szkolnym 2013/2014
§1
Organizacja Konkursu
1. Organizatorem II Powiatowego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów jest I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
2. Obsługę administracyjną Konkursu i przyjmowanie korespondencji listownej pełni Sekretariat I Liceum
Ogólnokształcącego ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło, tel. 134463464, natomiast korespondencję mailową należy
kierować
na
adres
szkoły
1lojaslo@interia.pl
lub
bezpośrednio
do
koordynatora
Konkursu
sebastian.styczynski@1lojaslo.pl lub s.styczynski@op.pl.
3. Informacje dotyczące tematyki i zagadnień kolejnych edycji Konkursu będą umieszczane na stronie internetowej
www.1lojaslo.pl do końca grudnia kolejnego roku szkolnego.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, a ich udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby biorące
udział w Konkursie wyrażają zgodę na upublicznianie ich imienia i nazwiska oraz uzyskanego wyniku na stronie
internetowej I LO w celu ogłoszenia wyników.
5. Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje eliminacje szkolne oraz etap finałowy/powiatowy w budynku I Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu poszczególnych etapów zostały
przedstawione w § 3 i 4.
6. Literaturę obowiązującą uczestników Konkursu oraz stanowiącą pomoc dla nauczyciela w przygotowaniu uczniów
na wszystkich etapach konkursu stanowią:
a) podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i wpisane do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do nauczania geografii na poziomie gimnazjum;
b) atlasy geograficzne zalecane do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i wpisane do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do nauczania geografii na poziomie gimnazjum;
c) Świat w liczbach 2010, wyd. WSiP; (i/lub nowsze wydania)
d) Szkolny Słownik Geograficzny Jan Flis, wyd. WSiP
e) dowolna literatura uzupełniająca rozwijająca zagadnienia podane w § 2 pkt. 2
§2
Tematyka i szczegółowe zagadnienia konkursu w roku szkolnym 2013/2014
1. Tematyka II Powiatowego Konkursu Geograficznego obejmować będzie zagadnienia z zakresu geografii
fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski
2. Szczegółowe zagadnienia II Powiatowego Konkursu Geograficznego obejmują:
a) Znajomość mapy fizycznej i administracyjnej Polski
b) Zagadnienia geografii fizycznej Polski: następstwa ruchu obrotowego i obiegowego ziemi, przejściowość klimatu
Polski, sieć hydrograficzna obszaru Polski, budowa geologiczna i surowce mineralne, wpływ zlodowaceń na rzeźbę
Polski, zróżnicowanie glebowe i roślinne Polski, ochrona przyrody w Polsce

c) Zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej Polski: demografia i osadnictwo – rozmieszczenie ludności,
piramida wieku i płci społeczeństwa polskiego, zróżnicowanie narodowościowe i religijne w Polsce, hierarchia miast,
historyczna geneza miast i współczesne procesy urbanizacyjne; gospodarka – warunki rozwoju rolnictwa i główne
obszary uprawy i hodowli w Polsce, energetyka i przemysł – przemiany, problemy, główne okręgi przemysłowe,
transport, turystyka – najważniejsze zabytki i walory turystyczne
d) Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych oraz procesy integracyjne – euroregiony, regiony
kulturowe
§3
I etap Konkursu – eliminacje szkolne
1. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w eliminacjach szkolnych zgłaszają się lub są typowani przez nauczycieli
uczących geografii - liczba uczestników jest dowolna i ustala ją nauczyciel/zespół koordynujący ten etap w szkole.
2. Termin przeprowadzenia testu w szkołach ustala się na 14 marca 2014 r. Zastrzega się ujawniania młodzieży
treści zadań zawartych w teście przed datą rozpoczęcia konkursu.
3. Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę i umiejętności geograficzne w czasie 45 min. Mogą podczas
rozwiązywania zadań korzystać z przyborów kreślarskich i kalkulatora prostego.
4. Nauczyciele poprawiają test według przesłanego wraz z regulaminem i zestawem testowym klucza odpowiedzi
i tworzą ranking uczniów w swojej szkole.
5. Listę rankingową uczniów w formie elektronicznej (zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, klasę,
nazwisko nauczyciela oraz liczbę zdobytych punktów) nauczyciele koordynujący eliminacje szkolne przesyłają na
adres mailowy koordynatora konkursu powiatowego Sebastiana Styczyńskiego - sebastian.styczynski@1lojaslo.pl lub
s.styczynski@op.pl do dnia 21 marca 2014 r. W przypadku otrzymania korespondencji będzie wysyłany mail
zwrotny z informacją o skuteczności doręczenia listy rankingowej.
6. Na podstawie wszystkich list rankingowych, które spłyną do koordynatora powiatowego ustalony zostanie próg
punktowy kwalifikujący uczniów z najlepszymi wynikami do etapu finałowego.
7. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego/powiatowego zostanie opublikowana na stronie
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle www.1lojaslo.pl do dnia 28 marca 2013 r. oraz drogą mailową zostaną
poinformowane szkoły, z których uczniowie zakwalifikowali się do powiatowego etapu finałowego Konkursu.
§4
II etap Konkursu – finał powiatowy konkursu
1. Etap finałowy Konkursu przeprowadzony zostanie w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle dnia
3 kwietnia 2014 r. o godz. 1000.
2. Koszty związane z uczestnictwem w etapie finałowym Konkursu (np. dojazd) ponoszą szkoły macierzyste.
3. Test etapu finałowego będzie miał zbliżoną formę do etapu szkolnego i trwał będzie 45 min.
4. Lista rankingowa najlepszych uczniów w tym laureatów (miejsca od 1 do 10) zostanie ogłoszona w przeciągu 5 dni
roboczych od daty przeprowadzenia konkursu i ukaże się na stronie internetowej szkoły – www.1lojaslo.pl .
5. Wszystkim laureatom zostaną wysłane pamiątkowe dyplomy natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc oprócz
punktów preferencyjnych przy naborze do I LO zostaną nagrodzeni książkami.
6. Ogłoszone wyniki są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas
Dnia Otwartego Szkoły planowanego na 15 kwietnia 2014 r.
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