
. 

REGULAMIN KONKURSU 

PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 

§ 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs przedmiotowy 

z geografii dla uczniów szkół podstawowych”, zwany dalej „Konkursem”. 

 

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej „Kuratorem”. 

 

§ 3. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

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. Nieprzystąpienie 

do Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 

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, 

ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.). 

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu:  

1) Nauki geograficzne i ich znaczenie, źródła informacji geograficznej, 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, cyfrowa, 

b) skala mapy, 
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c) skala a treść mapy, 

d) położenie geograficzne w układzie współrzędnych geograficznych, 

e) lokalizowanie obiektów geograficznych na mapach, 

f) odczytywanie z map informacji przedstawionych za pomocą różnych metod 

prezentacji kartograficznych; 

3) Ruchy Ziemi i ich następstwa: 

a) Układ Słoneczny, 

b) cechy ruchów Ziemi i ich następstwa, 

c) czas miejscowy, słoneczny, strefowy i granica zmiany daty, 

d) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długość trwania dnia i nocy w różnych 

szerokościach geograficznych i porach roku, 

e) strefy oświetlenia Ziemi, 

f) oświetlenie Ziemi a zróżnicowanie klimatu i krajobrazów; 

4) Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej: 

a) współzależność sfer Ziemi, 

b) elementy pogody i jej prognozowanie, 

c) czynniki klimatotwórcze, klimat a pogoda 

d) przebieg temperatury i opadów atmosferycznych na Ziemi, 

e) strefy i typy klimatów, porównywanie klimatu różnych miejsc na Ziemi, 

f) czytanie klimatogramów, obliczanie średniej rocznej temperatury powietrza i rocznej 

sumy opadów, 

g) strefy krajobrazowe i ich porównania z klimatycznymi, 

h) szata roślinna i świat zwierząt – zależności pomiędzy strefami klimatycznymi 

i krajobrazowymi; 

5) Wybrane zagadnienia z geografii regionalnej Europy, Ameryk, Afryki, Azji, Australii 

w zakresie: 

a) środowiska przyrodniczego (położenia, rzeźby terenu i klimatu) 

b) podziału politycznego Europy, 

c) ludności i urbanizacji  

d) gospodarki, rolnictwa, przemysłu i usług 

e) ze szczególnym uwzględnieniem: Japonii, Chin, Indii, Bliskiego Wschodu, Etiopii, 

Kenii, Kanady, USA, Paryża, Londynu, Danii, Węgier; 

6) Obszary okołobiegunowe Arktyki i Antarktyki: 

a) środowisko przyrodnicze, 

b) prace badawcze, 

c) polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych; 

7) Geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna Polski: 

a) zróżnicowanie środowiska przyrodniczego (położenie, granice, przeszłość 

geologiczna, rzeźba, góry, zlodowacenia, skały i surowce mineralne, klimat, wody 

powierzchniowe, gleby, świat roślin, Morze Bałtyckie), 

b) ludność i urbanizacja, 

c) rolnictwo i przemysł, 

d) usługi, 

e) zanieczyszczenie i ochrona środowiska, 

f) sąsiedzi i nasze wzajemne relacje; 

8) Interakcje Ziemia – człowiek: 

a) wpływ środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka (wulkany 

i trzęsienia ziemi na Islandii, w Azji, tornada i cyklony Ameryki, powodzie, 

b) człowiek a środowisko – przykłady zmian spowodowanych działalnością człowieka 

w środowisku naturalnym (środowisko i eksploatacja Amazonii). 
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3. Uczestnik konkursu wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza 

podstawę programową określoną dla kształcenia ogólnego  w zakresie geografii na II etapie 

edukacyjnym: 

1) wyjaśnia zjawiska i procesy posługując się właściwymi terminami, definicjami, 

pojęciami, 

2) zna teorie, fakty i związki niezbędne do zrozumienia zjawisk i procesów; 

3) odczytuje, analizuje i przetwarza informacje zapisane w postaci map i tekstów; 

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, bezwzględnej, rachuby 

czasu, amplitudy i średnich rocznych, miesięcznych  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 posiadać czarny długopis, linijkę, 

kątomierz, kredki: zielona, niebieska, żółta oraz kalkulator prosty. 

 

§ 5. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia:  

1) Angel J., Kaszowski L., Geografia fizyczna. Słowniczek ucznia, WSiP, Warszawa (wyd. 

dowolne); 

2) Domachowski R., Młynarczyk G., Geografia – zadania na mapach konturowych 

i topograficznych, Demart, Warszawa (wyd. dowolne); 

3)  Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa (wyd. dowolne); 

4) Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa (wyd. dowolne); 

5) Mityk J., Geografia fizyczna. Części świata, PWN, Warszawa (wyd. dowolne); 

6) Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022, GUS, Warszawa; 

7) Aktualne podręczniki, ćwiczenia i atlasy do nauczania geografii w szkole podstawowej 

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 25 listopada 2022 r. (piątek); 

2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 20 lutego 2023 r. 

(poniedziałek); 

3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 18 kwietnia 2023 r. 

(wtorek). 
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2. Na zawodach wszystkich stopni  obowiązuje test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi 

różnego typu. Zawody szkolne trwają 60 minut. Zawody rejonowe i wojewódzkie trwają po 

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) przekazania informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom o organizowanym przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty konkursie i jego regulaminie; 

2) zalogowania się na platformie Elektronicznego Systemu Konkursów Przedmiotowych 

(ESKP) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (dalej „platforma ESKP”) 

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/; 

3) wpisania na platformie ESKP uczniów zgłoszonych z danej szkoły jako uczestników 

zawodów szkolnych poszczególnych konkursów; 

4) przeprowadzenia, w wyznaczonym dniu, zawodów szkolnych konkursu lub wyznaczenia 

osoby odpowiedzialnej za ich przeprowadzenie; 

5) nadzorowania lub wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie prac 

konkursowych; 

6) wprowadzenia wyników zawodów szkolnych 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 80% punktów możliwych do zdobycia. 

5. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów rejonowych ogłoszona zostanie na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 19 grudnia 2022 r. 

 

§ 9. 1. Zawody rejonowe przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe.  

2. Do prac w Rejonowych Komisjach Konkursowych powoływani są nauczyciele 

zapewniający merytoryczną oraz terminową realizację zadania. Przewodniczących 

Rejonowych Komisji Konkursowych powołuje Lubuski Kurator Oświaty, a pozostałych 

członków Rejonowych Komisji Konkursowych powołują Przewodniczący Rejonowych 

Komisji Konkursowych. 

3. Ustala się następujące rejony Konkursu: 

1) Rejon 1: powiaty: m. Gorzów Wielkopolski, gorzowski ziemski oraz strzelecko-

drezdenecki; 

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 2022 r. 
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5. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów 

rejonowych. 

6. Po przeprowadzeniu zawodów Rejonowa Komisja Konkursowa wprowadza wyniki 

zawodów rejonowych na platformie ESKP, 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 2 tygodni 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. Tytuł finalisty uzyskują uczestnicy zakwalifikowani do zawodów wojewódzkich (III 

stopnia), którzy uzyskali w finale co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. 

7. Wyniki finału Konkursu oraz lista laureatów i finalistów publikowane są na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 10 dni od daty 

przeprowadzenia finału Konkursu. 

8. Prace konkursowe przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest konkurs. 

 

§ 11. Obserwatorami każdego stopnia konkursu 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. 
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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 i finalisty Konkursu przyznaje Kurator. 

2. Laureatom i finalistom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia. 

3. Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju. 

 

§ 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 wniosek skierowany do właściwego dyrektora szkoły (zawody 

szkolne) lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (zawody rejonowe 

i wojewódzkie). 

2. Wniosek składa się w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres odpowiednio 

właściwej szkoły (zawody szkolne) lub kuratorium@ko-gorzow.edu.pl (zawody rejonowe 

i wojewódzkie) w terminie dwóch dni roboczych (do godziny 15.00 drugiego dnia roboczego) 

od dnia ogłoszenia wyników zawodów. 

3. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu w formie elektronicznej, przesyłając 

zeskanowaną pracę na adres e-mail wnioskodawcy w terminie trzech dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku o wgląd do pracy. 

 

§ 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. 2. 

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. 
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§ 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 12 maja 2023 r. 

 

§ 18. W szczególnych przypadkach, wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

w danej szkole, mogą być podejmowane inne decyzje w sprawie sposobu organizacji 

konkursu przez organizatora. 


