REGULAMIN KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII
DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW
§ 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs przedmiotowy
z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów” zwany dalej „Konkursem”.
§ 2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej „Kuratorem”.
§ 3. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów województwa lubuskiego.
2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole. Jeżeli
w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego
przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły macierzystej.
3. Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji konkursowej aktualnej
legitymacji szkolnej.
4. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu Konkursu.
5. W przypadku nakładania się terminów zawodów kilku konkursów uczeń dokonuje
wyboru konkursu, w którym weźmie udział.
6. Na każdym stopniu Konkursu zapewnia się dostosowanie warunków i miejsca pracy
do potrzeb i możliwości uczestnika Konkursu posiadającego zaświadczenie lekarskie
o niepełnosprawności lub przewlekłej chorobie. Dostosowanie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika Konkursu.
7. Zawody przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady
samodzielności. W salach, w których odbywają się zawody, mogą przebywać wyłącznie
uczestnicy konkursu, członkowie komisji konkursowej i obserwatorzy z ramienia Lubuskiego
Kuratora Oświaty.
8. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania
wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik
ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
§ 4. 1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu geografia
na III etapie edukacyjnym, ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.)
2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu:
1) Nauki geograficzne i ich znaczenie, podróżnicy i odkrywcy.
2) Mapa jako źródło informacji, jej czytanie, interpretacja i posługiwanie się mapą:
a) plan i różne mapy: poziomicowa, topograficzna, hipsometryczna, synoptyczna,
tematyczna,
b) skala mapy,
c) skala a treść mapy,
d) położenie geograficzne w układzie współrzędnych geograficznych,
e) lokalizowanie obiektów geograficznych na mapach,
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f) odczytywanie z map informacji przedstawionych za pomocą różnych metod
prezentacji kartograficznych.
3) Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa:
a) Układ Słoneczny,
b) cechy ruchów Ziemi i ich następstwa,
c) czas lokalny, słoneczny, strefowy, urzędowy i granica zmiany daty,
d) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy w różnych
szerokościach geograficznych i porach roku,
e) strefy oświetlenia Ziemi.
4) Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej:
a) współzależność sfer Ziemi,
b) przeszłość geologiczna Ziemi, zależności pomiędzy współczesną rzeźbą
a wydarzeniami geologicznymi, porządkowanie wydarzeń,
c) genetyczny podział skał i ich przykłady,
d) płytowa budowa litosfery,
e) procesy endo- i egzogeniczne kształtujące powierzchnię lądów i dna oceanicznego,
f) lądy, oceany i struktury tektoniczne,
g) ukształtowanie pionowe i poziome kontynentów i oceanów,
h) budowa atmosfery, pogoda i jej prognozowanie,
i) czynniki klimatotwórcze a klimat,
j) przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych, chmury, osady,
k) strefy i typy klimatów,
l) krążenie powietrza na Ziemi i wiatry lokalne,
m) oceany, wody na lądach i ich znaczenie (przyrodnicze, gospodarcze, ustroje rzeczne,
typy genetyczne jezior),
n) procesy glebotwórcze i typy genetyczne gleb,
o) szata roślinna i świat zwierząt – zależności pomiędzy strefami klimatycznymi,
roślinnymi i glebowymi.
5) Relacje przyroda – człowiek – gospodarka w Europie i na świecie.
6) Interakcje Ziemia – człowiek:
a) wpływ środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka,
b) człowiek a środowisko – przykłady zmian spowodowanych działalnością człowieka
w środowisku naturalnym.
7) Gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi:
a) zasoby odnawialne i nieodnawialne,
b) surowce mineralne, ich występowanie i wykorzystanie,
c) odnawialne źródła energii,
d) zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii,
e) uprawy i typy gospodarowania rolniczego na Ziemi.
8) Klęski żywiołowe na świecie i wynikające z nich zagrożenia.
9) Transport.
10) Podział polityczny świata, współczesne problemy i przemiany (gospodarcze, społeczne
i polityczne) w Europie na świecie.
11) Ludność:
a) przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi,
b) biedni i bogaci współczesnego świata – mierniki poziomu rozwoju społecznogospodarczego i jakości życia,
c) zróżnicowanie ludności ( rasowe, religijne i językowe),
d) demografia ludności, interpretacja wykresów,
e) urbanizacja i funkcje miast.

12) Źródła konfliktów i próby ich rozwiązywania (na wybranych przykładach).
13) Geografia fizyczna i społeczno- ekonomiczna Polski:
a) środowisko przyrodnicze Polski,
b) zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze poszczególnych regionów Polski,
c) ludność Polski,
d) podział administracyjny Polski,
e) rozwój i zmiany zachodzące w rolnictwie, przemyśle i usługach Polski,
f) przykłady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, obiekty na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości,
g) Organizacje społeczno-gospodarcze działające w Europie i na świecie.
3. Uczestnik konkursu wykazujący się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową
i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej dla kształcenia ogólnego w
zakresie geografii na III etapie edukacyjnym:
1) wyjaśnia zjawiska i procesy posługując się właściwymi terminami, definicjami,
pojęciami;
2) zna teorie, fakty, pojęcia i związki niezbędne do rozumienia zjawisk i procesów;
3) odczytuje, analizuje i przetwarza informacje zapisane w postaci map, tekstów, wykresów,
fotografii, modeli, schematów, diagramów, profili glebowych i geologicznych;
4) lokalizuje na różnych mapach obiekty geograficzne w Polsce i na świecie;
5) czytelnie prezentuje informacje;
6) przedstawia zależności, prawidłowości określające funkcjonowanie człowieka
w środowisku przyrodniczym;
7) wykorzystuje mapy, wiedzę geograficzną, i inne źródła informacji do wykonywania
obliczeń (np. odległości, powierzchni, skali, wysokości względnej i bezwzględnej,
rachuby czasu, wysokości Słońca podczas górowania, amplitudy temperatur,
współrzędnych geograficznych, mierników demograficznych);
8) wyjaśnia oraz ocenia przebieg, konsekwencje zjawisk i procesów przyrodniczych,
i społeczno-gospodarczych.
4. Zapisany powyżej zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje na wszystkich trzech
stopniach konkursu.
5. Na wszystkich stopniach konkursu uczeń powinien mieć przy sobie długopis, linijkę,
kalkulator prosty.
§ 5. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia:
1) Angiel J., Kaszowski L.: Geografia fizyczna. Słowniczek ucznia, WSiP, Warszawa (wyd.
dowolne);
2) Dąbrowska B.: Zaniewicz Z.: Geografia. Vademecum. Egzamin gimnazjalny, Operon,
Gdynia 2011;
3) Domachowski R.: Młynarczyk G.: Geografia – zadania na mapach konturowych
i topograficznych, Demart, Warszawa 2001;
4) Flis J.: Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa (wyd. dowolne);
5) Geografia. Encyklopedia szkolna PWN, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2006;
6) Hłuszyk H., Stankiewicz A.: Słownik szkolny – ekologia, WSiP, Warszawa 1997;
7) Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa (wyd. dowolne);
8) Licińska D.: Geografia – człowiek i jego działalność. Słownik szkolny, WSiP, Warszawa
2000;
9) Mityk J.: Geografia fizyczna. Części świata, PWN, Warszawa (wyd. dowolne);
10) Najpiękniejsze zabytki UNESCO, praca zbiorowa , Wyd. Kluszczyński, Kraków 2010;

11) aktualne podręczniki, ćwiczenia i atlasy do nauczania geografii w gimnazjum
zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 6. 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
powołana przez Kuratora. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) pozostali członkowie.
2. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, tel. (95) 720-84-12, faks (95) 722-37-26, e-mail:
kuratorium@ko-gorzow.edu.pl; strona internetowa: www.ko-gorzow.edu.pl.
§ 7. 1. Konkurs organizowany jest trzystopniowo:
1) I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 17 listopada 2017 r. (piątek),
2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 19 stycznia 2018 r.(piątek),
3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 6 marca 2018 r.
(wtorek).
2. Na zawodach wszystkich trzech stopni obowiązuje test z zadaniami otwartymi
i zamkniętymi różnego typu. Zawody szkolne trwają 60 minut. Zawody rejonowe trwają 90
minut. Zawody wojewódzkie trwają 90 minut.
§ 8. 1. Zawody szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powoływane
w szkołach przez właściwych dyrektorów szkół.
2. Szkolna Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów
szkolnych.
3. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do:
1) zapoznania nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem Konkursu;
2) zalogowania się na platformie Elektronicznego Systemu Konkursów Przedmiotowych
(ESKP) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim stosownie do typu szkoły
(szkoła podstawowa lub gimnazjum) https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/;
3) wpisania na platformie ESKP uczniów zgłoszonych z danej szkoły jako uczestników
etapu szkolnego poszczególnych konkursów;
4) przeprowadzenia, w wyznaczonym dniu, etapu szkolnego konkursu lub wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie;
5) nadzorowania lub wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie testów;
6) wprowadzenia wyników etapu szkolnego na platformie ESKP w terminie 2 dni
roboczych od przeprowadzenia konkursu;
7) po przeprowadzeniu zawodów szkolnych, przekazania w formie papierowej protokołu
zawodów do właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej zgodnie z podziałem
na poszczególne rejony przypisane do powiatów na terenie, których znajduje się dana
szkoła;
8) przechowania prac konkursowych z zawodów szkolnych do końca roku szkolnego,
w którym odbywał się konkurs.
4. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali
nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.
5. Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 12 grudnia 2017 roku.
§ 9. 1. Zawody rejonowe przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe.
Przewodniczących Rejonowych Komisji Konkursowych wyznacza Lubuski Kurator Oświaty.

Przewodnicy Rejonowych Komisji Konkursowych powołują członków Rejonowych Komisji
Konkursowych.
2. Do prac w Rejonowych Komisji Konkursowych powoływani są nauczyciele
zapewniający merytoryczną oraz terminową realizację zadania.
3. Ustala się następujące rejony Konkursu:
1) Rejon 1: powiaty: m. Gorzów Wielkopolski, gorzowski ziemski oraz strzeleckodrezdenecki;
2) Rejon 2: powiaty: międzyrzecki oraz świebodziński;
3) Rejon 3: powiaty: sulęciński oraz słubicki;
4) Rejon 4: powiaty: nowosolski oraz wschowski;
5) Rejon 5: powiaty: m. Zielona Góra, zielonogórski ziemski oraz krośnieński;
6) Rejon 6: powiaty: żarski oraz żagański.
4. Siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych oraz miejsca zawodów rejonowych
ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa. Informacja o siedzibie oraz miejscu zawodów
rejonowych zostanie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Wielkopolskim w terminie do dnia 31 października 2017 roku.
5. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów
rejonowych.
6. Po przeprowadzeniu zawodów Rejonowa Komisja Konkursowa wprowadza wyniki
etapu rejonowego na platformie, przekazuje protokół zawodów i wszystkie prace konkursowe
uczestników do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia
zawodów rejonowych.
7. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo weryfikacji wyników uzyskanych przez
uczestników zawodów rejonowych.
8. Wojewódzka Komisja Konkursowa rekomenduje Kuratorowi do zawodów
wojewódzkich wszystkich uczniów, którzy w zawodach rejonowych uzyskali nie mniej niż
85% punktów możliwych do zdobycia.
9. Jeżeli 85% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 10% wszystkich
uczestników zawodów rejonowych, Wojewódzka Komisja Konkursowa rekomenduje
Kuratorowi do zawodów wojewódzkich uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie
10% ogólnej liczby wszystkich uczestników zawodów rejonowych. Ust. 8 nie stosuje się.
10. Wyniki zawodów rejonowych publikowane są na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia
zawodów rejonowych.
§ 10. 1. Zawody wojewódzkie – finał – przeprowadza Wojewódzka Komisja
Konkursowa.
2. Informacja o miejscu finału publikowana jest na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 14 dni przed datą przeprowadzenia finału
Konkursu.
3. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów
wojewódzkich.
4. Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Kuratorowi listę uczniów, którzy
w finale uzyskali nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia, rekomendując ich
do przyznania tytułu laureata.
5. Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 15% wszystkich
uczestników finału, Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Kuratorowi listę
uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie 15% ogólnej liczby wszystkich
uczestników finału. Ust. 4 nie stosuje się.

6. Wyniki finału Konkursu oraz lista laureatów publikowane są na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 10 dni od daty
przeprowadzenia finału Konkursu.
7. Prace konkursowe przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym
przeprowadzany jest konkurs.
§ 11. Obserwatorami każdego etapu konkursowego mogą być pracownicy Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 12. 1. Skargi uczestników Konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów)
na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów szkolnych rozpatruje dyrektor właściwej
szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
2. Skargi uczestników Konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) na niezgodny
z regulaminem przebieg zawodów rejonowych i wojewódzkich rozpatruje Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.
3. Skargi wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia
Konkursu, decyduje data wpływu.
4. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
5. Skargi wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 13. 1. Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.
2. Laureatom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia.
3. Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.
4. Uprawnienia laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) Konkursu:
1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego Konkursem (celująca
końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego Konkursem – jeżeli tytuł laureata uczeń
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej);
2) zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotu objętego Konkursem;
3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
§ 14. 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia Konkursu udostępnia się jedynie
osobom upoważnionym. Prace konkursowe są kodowane według ustaleń Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
2. Zadania konkursowe z zawodów stopnia rejonowego i stopnia wojewódzkiego
publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
następnego dnia po terminie przeprowadzenia Konkursu.
3. Klucz rozwiązań publikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim z chwilą ogłoszenia wyników.
§ 15. 1. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom
(prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do właściwego
dyrektora szkoły (na etapie szkolnym) lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej (na etapie rejonowym i wojewódzkim) – w trzeci dzień po ogłoszeniu wyników
(licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400.
2. Udostępnienie pracy odbywa się odpowiednio w szkole (zawody szkolne) lub
w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (zawody rejonowe
i wojewódzkie) – adres: ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

3. Udostępnienie pracy odbywa się w obecności odpowiednio dyrektora właściwej szkoły,
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (albo
upoważnionych przez nich osób) i trwa do 20 minut.
4. Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości jej kopiowania. Dopuszcza się
fotografowanie pracy konkursowej.
§ 16. 1. Uczestnikom Konkursu lub ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje
odwołanie od oceny pracy konkursowej.
2. Odwołanie powinno być wniesione w formie pisemnej oraz powinno zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem.
3. Odwołanie od oceny pracy konkursowej ustalonej przez Szkolną Komisję Konkursową
rozpatruje dyrektor właściwej szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
4. Odwołanie od oceny pracy konkursowej ustalonej przez Rejonową lub Wojewódzką
Komisję Konkursową rozpatruje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.
5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia wglądu
do pracy konkursowej. Liczy się data wpływu odwołania odpowiednio do dyrektora
właściwej szkoły lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
6. Jeżeli uczestnik lub rodzic (prawny opiekun) nie skorzystał z prawa wglądu do pracy
konkursowej, termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia określonego w § 15 ust. 1.
Liczy się data wpływu odwołania odpowiednio do dyrektora właściwej szkoły lub
Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
7. Odwołanie rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
8. Odwołanie niezawierające elementów, o których mowa w ust. 2, oraz wniesione
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 17. Informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu oraz
o wręczeniu zaświadczeń dla laureatów opublikowana będzie na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 6 kwietnia 2018 roku.

