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Powiatowy Konkurs Geograficzny 

„Niezbędnik podróżnika” 

 

Regulamin 

 
1. Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań geograficznych i wspieranie uzdolnień uczniów 

- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce 

- stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu 

- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania 

- ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki 

 

2. Charakter konkursu: 

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V– VI 

- w konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny 

- każda szkoła może zgłosić 1 zespół uczniów. 

3. Organizatorzy konkursu- PCPPPiDN w Głogowie i Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Głogowie 

4. Termin i miejsce konkursu: 26 kwietnia 2023 r. godz. 10 45 ,  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, ul. Plac Mieszka I 22 

 

5. Warunek uczestnictwa: 

Przesłanie pisemnego zgłoszenia w terminie do 18 kwietnia 2023 r. (w załączeniu 

wzór protokołu) na adres PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 lub 

pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogowska@pcpppidn.eu 

Załącznik nr I – można wysłać wraz ze zgłoszeniem lub donieść w dniu konkursu. 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:iwona.rogowska@pcpppidn.eu


 

 

Powiato we Cent rum Po rad nictwa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

6. Przebieg konkursu -  konkurs opiera się na zasadach matematycznego konkursu Nabój. 

Zawody trwają 60 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać  

jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. 

Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe 

zadanie. Uczestnicy pracują nad dowolnym z sześciu zadań, które posiadają.  

Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, jeden  

z członków drużyny podchodzi do punktu kontrolnego zaprezentować odpowiedź 

zapisaną na kartce zawierającej to zadanie. W punkcie kontrolnym odpowiedź jest 

sprawdzana i jeśli jest poprawna, to zespół otrzymuje kolejne zadanie do rozwiązania. 

Liczba prezentacji rozwiązania jest nieograniczona. Drużyna, która poprawnie 

rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa. 

 

7. Zagadnienia  

- kierunki na mapie i w terenie 

- zamiana skal, obliczenia w skali 

- określanie współrzędnych geograficznych 

- pozorna wędrówka Słońca w różnych porach roku 

- zjawiska pogodowe, obliczenia klimatyczne  

- rysunek poziomicowy 

- rozmieszczenie kontynentów na kuli ziemskiej 

- podstawowe pojęcia związane z kosmosem 

- ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa 

- obliczanie czasu słonecznego, określanie czasu strefowego 

- ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa 

- oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku 

 

8. Wymaga się, aby uczniowie mieli ze sobą przybory do pisania, rysowania i kreślenia. 

 

9. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele PCPPPiDN w Głogowie. 

 

10. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa. 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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ZGŁOSZENIE UCZNIÓW NA KONKURS  

„Niezbędnik podróżnika” 

 

 

 

....................................................................................................... 

( nazwa szkoły ) 

 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO KLASA NAUCZYCIEL 

PZRYGOTOWUJĄCY 
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podpis osoby zgłaszającej drużynę: 

 

..................................................................... 
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