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 Informacje ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława 
Staszica w Sosnowcu, Plac Zillingera 1.  

2. Opiekunami konkursu są dr Zofia Dembowska, mgr Katarzyna Gruszka – nauczyciele geografii.  
3. Konkurs odbędzie się w ramach Staszicowskiego Festiwalu Nauk Przyrodniczych.  
4. Celami konkursu są:  

a) rozwijanie geograficznych zainteresowań wśród uczniów,  
b) posługiwanie się terminologią geograficzną oraz stosowanie jej w praktyce,  
c) doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą,  
d) kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. 

 
5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w województwie śląskim. 
6. Konkurs odbędzie się 21 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Zillingera 1.  

Organizacja konkursu:  

1. Uczniów do konkursu mogą zgłosić nauczyciele.  
2. Zgłoszenie ucznia odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy koordynatora konkursu 

(palcempomapie4lo@gmail.com) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu, w terminie do 3 marca 2023 r.  

3. W związku z obowiązującym rozporządzeniem RODO, prosimy o zapoznanie uczniów biorących udział w 
konkursie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2. Podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna 
prosimy dostarczyć w dniu konkursu organizatorowi.  

4. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie ze sobą legitymacji szkolnej, przyborów do pisania oraz 
podpisanej przez rodzica zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych – załącznik nr 2.  
Uczestnik przynosi również podpisane oświadczenie epidemiologiczne – załącznik nr 3.  

5. Konkurs ma charakter indywidualny.  
6. Konkurs jest jednoetapowy i składa się z części pisemnej, która trwa 60 minut.  
7. Uczestnik rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.  
8. Za rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 30 punktów.  
9. Prace uczniów ocenia powołana komisja, w skład której wchodzą nauczyciele geografii IV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica.  
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Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na konkursie:  

● Budowa geologiczna, złoża surowców mineralnych, hydrologia, klimat, biosfera, demografia, gospodarka i 
dziedzictwo kulturowe Województwa Śląskiego.  

● Polecana literatura: 

Gabzdyl W., Gorol M., 2008, Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych, Gliwice. 

Osik R., 1987, Budowa Geologiczna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 

Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, wyd. PWN. Warszawa 1978 

Klimaszewski M., Geomorfologia Polski, wyd. PWN. Warszawa 1972 

Dulias R., Hibszer A., 2004, Województwo Śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, Wydawnictwo 
Kubajak, Krzeszowice. 

Podręcznik: Oblicza geografii cz.3 zakres rozszerzony Nowa Era 

 

 

Zasady przyznawania nagród:  

1. Komisja po sprawdzeniu prac wyłania trzech laureatów konkursu z największą liczbą punktów.  
2. W przypadku równej liczby punktów laureatów może być więcej.  
3. Decyzja komisji jest ostateczna.  
4. Zwycięzcy konkursu zostają powiadomieni drogą elektroniczną o terminie uroczystości rozdania nagród.  
5. Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne w formie kart upominkowych lub nagrody 

rzeczowe.  
6. Lista zwycięzców zostaje opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu do 31 marca.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Regulamin zostaje przesłany do szkół wraz z informacją o konkursie.  
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.  
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 


