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XI POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY 

POZNAJEMY AFRYKĘ 

REGULAMIN 

 

1. Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów 

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody 

- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce 

- stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu 

- kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków 

 

2. Charakter konkursu: 

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

- w konkursie maksymalnie z każdej szkoły może wziąć udział 3 uczniów 

-  

3. Termin i miejsce konkursu 22 marca 2017r. godz. 900 ,  

ODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

 

4. Warunek uczestnictwa: 

              Przesłanie pisemnego zgłoszenia w terminie do 3 marca 2017 r. ( w załączeniu wzór 

protokołu) na adres ODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 lub pocztą 

elektroniczną na adres: rogowskaiwona@o2.pl 
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Zakres tematyczny konkursu:  

- geografia fizyczna ogólna Afryki  ze szczególnym uwzględnieniem 

ukształtowania powierzchni terenu, warunków i czynników klimatycznych, 

sieci rzecznej, zróżnicowania krajobrazu naturalnego, linii brzegowej- typy 

wybrzeży, gleb, podstawowych zagadnień geologicznych 

- procesy demograficzne na ww. kontynencie (min.  gęstość zaludnienia, 

urbanizacja, przyrost naturalny)    

- podział polityczny Afryki 

 

Zadania oprócz wiadomości będą miały na celu sprawdzenie umiejętności: 

- czytania rysunku izolinii 

- posługiwania się skalą i podziałką 

- obliczania czasu miejscowego i strefowego 

- określania współrzędnych geograficznych 

- czytania i analizowania wykresów klimatycznych 

- obliczania wysokości słońca nad horyzontem w pierwszych dniach 

astronomicznych pór roku, 

- łączenia zależności pomiędzy klimatem a krajobrazem 

- rozpoznawania obiektów geograficznych na mapie ( sieć wodna, krainy 

geograficzne, elementy linii brzegowej, morza oblewające kontynent, wyspy, 

cieśniny) 

- rozpoznawania państw na konturowej mapie politycznej oraz ich stolic 

- poprawności wykonywania obliczeń – np. średnia gęstość zaludnienia, 

wskaźnik przyrostu naturalnego, urbanizacji 

- formułowania związków przyczynowo - skutkowych 

 


