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                                                                Liceum Ogólnokształcące 

                                                                                                   im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  

                                                                                                            w Wysokiem Mazowieckiem                      

  

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY 

 
 „MISTRZ GEOGRAFII JAGIELLOŃCZYKA KLAS I” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Szkolnym konkursie 

geograficznym zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel geografii Sylwia Kostrowska w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych  w Wysokiem Mazowieckiem, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. 

4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym 

regulaminie.   

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów z geografii. 

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej. 

3. Stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności. 

4. Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych w dalszych etapach kształcenia. 

5. Kształcenie kompetencji kluczowych. 

 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczniowie klas I, którzy otrzymali na semestr 

pierwszy ocenę dobrą lub bardzo dobrą z geografii. 
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§ 4 

                                                   Zakres treści 

1. Materiał konkursowy obejmuje program nauczania geografii w klasach I po szkole 

podstawowej na poziomie podstawowym . Jest on zgodny z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.  

 

§ 5 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbywa się online na platformie testportal.pl 

2. Konkurs składa się z 50 pytań (otwartych i zamkniętych.). Za każde pytanie można 

maksymalnie uzyskać 1 pkt.  

3. Przewidywany czas odpowiedzi na jedno pytanie to 30 sekund. 

4. Przy  rozwiązywaniu testów uczniowie nie korzystają z kalkulatorów ani żadnych 

innych pomocy dydaktycznych. 

5. Na 10 minut przed przewidywanym czasem rozpoczęcia konkursu uczniowie 

otrzymują kody do testu. 

6. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na szkolnym profilu portalu facebook. 

 
 

 

§ 6 

Terminarz Konkursu 

1. Termin konkursu: 26 maja 2021 r.  godzina 15.00. 

2. Konkurs odbywa się na platformie testportal.pl 

3. Do 9 maja 2021 roku należy zgłaszać chęć udziału w konkursie. 

 

§ 7 

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

2. Przewodniczącym Komisji jest Organizator - nauczyciel geografii Sylwia Kostrowska. 

3.  Przewodniczący powołuje członków Komisji spośród nauczycieli geografii z Liceum 

Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem. 

4. Do zadań Komisji należy: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

sprawdzenie prac uczniów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz 

rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez uczestników. 

5. Prace zostaną sprawdzone przez Komisję według wcześniej ustalonych kryteriów,  a 

wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni po napisaniu konkursu. 

6.  Komisja sporządza protokół, w którym zamieszcza: wyniki wszystkich uczestników. 
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§ 8 

Nagrody 

1. Za wzięcie udziału w konkursie i zdobyciu ponad 90% punktów uczeń otrzymuje 

ocenę celującą z geografii. 

2. Za wzięcie udziału w konkursie i zdobyciu 70- 90% punktów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą z geografii. 

3. Za wzięcie udziału w konkursie i zdobyciu poniżej 70% punktów uczeń otrzymuje 

ocenę dobrą z geografii. 

4. W miarę możliwości finansowej ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, możliwa jest 

dla „Mistrza” (osoby, która zdobyła największą liczbę punktów) nagroda rzeczowa. 

5. Trzy osoby, które uzyskały największą liczbę punktów otrzymają dyplomy.  

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się  w ciągu najbliższych dni po napisaniu Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


