
Zaproszenie do udziału w konkursie 

Serdecznie zapraszamy ucznióó w szkóó ł sórednich z wójewóó dztwa só ląskiegó wraz z tówarzyszącymi
im  nauczycielami  dó  udziału  w  V edycji  konkursu  p.t.  „Poznaj  Polskę”  pód  patrónatem
miesięcznika „Poznaj Swój Kraj” któó ry ódbędzie się w dniu 12.12.2017r. ód gódziny 1030 dó 1330

w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach (ul. Zimnej Wódy 8).
Celem kónkursu jest propagowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej kraju ojczystego.
Rók 2017 zóstał  ustanówióny Rókiem Rzeki  Wisły dlategó tezż  w tym róku szkólnym tematem
kónkursu jest „Wisła – królowa polskich rzek”.
Z zadaniami z póprzednich edycji óraz artykułami 4-6 Bibliógrafii mózżna zapóznacó  się na strónie
internetówej: http://przyróda.zsó10.gliwice.pl/ w zakładce Kónkurs Póznaj Pólskę.

Zagadnienia:
• Geógrafia systemu rzecznegó Wisły

◦ znajómósócó przebiegu Wisły, jej dópływóó w i kanałóó w
◦ znajómósócó pójęcó  związanych z systemem rzecznym (np. dórzecze, zlewnia, dział wódny,

spadek)
◦ cechy dórzecza Wisły
◦ rezż im rzeczny Wisły i zjawiska ekstremalne (pówódzie) na Wisó le
◦ prócesy geómórfólógiczne i fórmy terenu związane z działalnósócią rzek
◦ sztuczne zbiórniki na Wisóle i jej dópływach
◦ zbiórówiska rósó linne i gleby w dólinach rzecznych

• Cechy ósadnictwa wzdłuzż  biegu Wisły
◦ rózmieszczenie głóó wnych miast wzdłuzż  biegu Wisły
◦ walóry turystyczne miast nadwisólanó skich (Wisła, Krakóó w, Sandómierz, Kazimierz Dólny,

Puławy,  Warszawa,  Płóck,  Włócławek,  Tórunó ,  Ciechócinek,  Grudziądz,  Tczew,  Gniew
Gdanó sk)

• Znaczenie transpórtówe Wisły

Regulamin konkursu:
1. Szkółę reprezentuje maksymalnie  dwóó ch ucznióó w,  któó rzy indywidualnie  ódpówiadają na
zadania kónkursówe w fórmie pisemnej.
2. Wyniki pódawane będą pó zakónó czeniu kónkursu w tym samym dniu.
3. W przerwie będzie póczęstunek óraz wykład ó tematyce geógraficznej lub turystycznej.
4. Dla najlepszych uczestnikóó w przewidziane są nagródy rzeczówe.
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłószenie ucznia/ucznióó w wraz z nazwą szkóły i nazwiskiem
ópiekuna na adres e-mailówy: konkurspoznajpolske@gmail.com dó dnia 30.11.2017r. 
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