
Zaproszenie do udziału w konkursie geograficznym

Serdecznie  zapraszamy uczniów szkół  średnich,  III
klas  gimnazjalnych  oraz  7  i  8  klas  szkół
podstawowych  z  województwa  śląskiego  wraz  z
towarzyszącymi  im nauczycielami  do udziału w  VI
edycji konkursu „Poznaj Polskę”  pod patronatem
miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”, która odbędzie się
w dniu 11.12.2018r.  od  godziny  1030 do  1330 w I
Liceum  Ogólnokształcącym  Dwujęzycznym
w Gliwicach (ul. Zimnej Wody 8).
Celem  konkursu  jest  propagowanie  i  rozwijanie
wiedzy dotyczącej kraju ojczystego.
W  tym  roku  tematem  konkursu  będzie
„Zróżnicowanie  przyrodnicze  i  wykorzystanie
gospodarcze gór Polski”.
Z zadaniami z poprzednich edycji oraz artykułami 4 i
5  Bibliografii  można  zapoznać  się  na  stronie
internetowej: http://przyroda.lo1.gliwice.pl/ w zakładce Konkurs „Poznaj Polskę”.
Uwaga! Po raz pierwszy konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza
grupa wiekowa obejmie uczniów uczęszczających do 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjalnej,  a  druga  grupa  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych.  Uczniowie  w  obu  grupach
wiekowych będą rozwiązywać odrębne arkusze testowe o różnym poziomie trudności.

Zagadnienia:
• Zróżnicowanie przyrodnicze gór Polski (Karpaty, Sudety, Góry Świętokrzyskie)

◦ położenie na mapie oraz podział na najważniejsze pasma górskie
◦ znajomość najwyższych szczytów poszczególnych pasm górskich
◦ ogólne  zróżnicowanie  budowy  geologicznej  (główne  typy  skał  budujących  oraz

znajomość pojęć związanych z budowa strukturalną: fałd, płaszczowina, zrąb, flisz) 
◦ procesy  geomorfologiczne  kształtujące  krajobraz  polskich  gór  (ruchy  masowe,

działalność rzek, działalność lodowców)
◦ cechy klimatu górskiego i ekstremalne zjawiska pogodowe zachodzące w górach
◦ występowanie i reżim głównych rzek przepływających przez polskie góry
◦ piętrowy układ roślinności
◦ gleby górskie oraz zjawisko erozji gleb
◦ parki narodowe na terenie gór

• Wykorzystanie gospodarcze gór
◦ rozmieszczenie i wykorzystanie sztucznych zbiorników wodnych
◦ najbardziej  znane  atrakcje  turystyczne  gór  polskich  i  wpływ  turystyki  na  rozwój

gospodarczy obszarów górskich
◦ wykorzystanie wód mineralnych i termalnych w polskich górach
◦ wpływ  warunków  przyrodniczych  na  rozwój  rolnictwa  i  leśnictwa  na  obszarach

górskich
◦ występowanie surowców mineralnych i ich wpływ na rozwój przemysłu na obszarach

górskich
◦ współczesne gałęzie i ośrodki przemysłowe na obszarze gór polskich



Regulamin konkursu:
1. Konkurs  będzie  rozgrywany  w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  1  kategoria  –  szkoły
podstawowe i gimnazja, 2 kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.
2. Szkołę  reprezentuje  maksymalnie  dwóch  uczniów  w  każdej  kategorii  wiekowej,  którzy
indywidualnie  odpowiadają  na  zadania  konkursowe  w  formie  pisemnej  (jeżeli  szkoła  jest
zespołem szkół, może zgłosić czterech uczniów, po dwóch w każdej kategorii wiekowej).
3. Wyniki będą podawane po zakończeniu konkursu w tym samym dniu.
4. W  przerwie  konkursu  będzie  poczęstunek  oraz  wykład  o  tematyce  geograficznej  lub
turystycznej.
5. Dla  najlepszych  uczestników  w  obu  kategoriach  wiekowych  przewidziane  są  nagrody
rzeczowe.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia/uczniów wraz z nazwą szkoły i nazwiskiem
opiekuna na adres e-mailowy: konkurspoznajpolske@gmail.com do dnia 30.11.2018r. 
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