
Regulamin XIV Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę”  

1. XIV Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę” odbędzie się 5  maja 2022 r. 

(czwartek) o godz. 9:00. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej. 

2. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii dla uczniów szkół podstawowych 

powiatu jasielskiego. 

3. Organizatorem konkursu jest: 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” 

ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło 

KRS 0000773551 

tel. 660294982, e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl 

4. Do udziału mogą zostać zgłoszeni uczniowie klas V, VI, VII i VIII zainteresowani 

geografią i osiągający bardzo dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła może 

zgłosić dowolną liczbę uczniów. 

5. Miejscem konkursu jest szkoła zgłaszająca ucznia. Arkusze z pytaniami zostaną 

dostarczone do szkół z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Zakres materiału 

Wiadomości: 

● zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy, 

● mapa konturowa i podział polityczny Europy, 

● atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy, 

● ludność i osadnictwo Europy, 

● zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy, 

● energetyka, przemysł i rolnictwo Europy, 

● charakterystyka kraju – Czechy i Słowacja. 

Umiejętności: 

● lokalizacja obiektów na mapie konturowej, 

● określenie położenia geograficznego i matematycznego punktów, 

● przeliczanie wymiarów liniowych z zastosowaniem skali, 

● obliczanie czasu miejscowego, 

● obliczanie średniej temperatury, sumy opadów, amplitudy, 

● obliczanie gęstości zaludnienia, 

● sporządzanie i interpretacja klimatogramów, 

● posługiwanie się terminologią geograficzną. 

Uczestnik konkursu powinien wykazywać się wiadomościami i umiejętnościami 

zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla szkoły 

podstawowej. 

7. Konkurs jest jednoetapowy i trwa 45 minut. Arkusz konkursowy składa się z pytań 

otwartych i zamkniętych. Konkurs ma formę pisemną. 

8. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest poprawne wypełnienie karty 

zgłoszenia (załącznik 1) i przesłania jej na maila: kontakt@fundacjabeskid.org.pl do 

dnia 9.04.2022r. Po tej dacie jest możliwość dopisania uczniów za zgodą organizatora. 

9. Konkurs jest konkursem bezpłatnym. 
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10. Wyniki będą podane do 19.05.2022r. na stronie fundacjabeskid.org.pl. 

11. Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy. 

Tytuł laureata – pierwsze 3 osoby 

Tytuł finalisty – kolejne 3 osoby 

12. Na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), pozyskanie danych osobowych zawartych w klauzurze informacyjnej 

(załącznik 2) jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

13. Wzięcie udziału w konkursie przez ucznia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

rodziców lub opiekunów prawnych regulaminu. 

14. Literatura: 

● Podręcznik do geografii do szkoły podstawowej dla klasy V-VI. 

● Atlas geograficzny świata i Polski wydawnictwa: PPWK/ Nowa Era/ Demart/ 

Wiking. 

● Jan Flis, „Słownik szkolny – terminy geograficzne”, WSIP, Warszawa. 

● Praca zbiorowa, 2019. „Małe tablice. Geografia”, Wyd. Adamantan, Warszawa. 

15. W związku z panującą epidemią COVID-19 regulamin może ulec zmianie o czym 

szkoła zostanie poinformowana z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 


