REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII
dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późń. zm.), w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i § 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 67/2017 Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy organizowane są przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w województwie kujawsko-pomorskim konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół
podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla
tych szkół.
I. CELE KONKURSU
1. Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk geograficznych.
2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a w szczególności geografii.
3. Ukazywanie korelacji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym
do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
6. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
oraz wykorzystania wiedzy geograficznej w praktyce
7. Wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli motywujących i przygotowujących
uczniów do udziału w konkursie.
SZKOŁA PODSTAWOWA
II.
ZAKRES
WIADOMOŚCI
I
UMIEJĘTNOŚCI
POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

WYMAGANY

NA

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami
określonymi w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych i treściach nauczania –
wymaganiach szczegółowych Podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części
dotyczącej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z 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.) oraz w Celach kształcenia-wymaganiach ogólnych i
treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych Podstawy programowej kształcenia
ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu geografia na II etapie kształcenia zgodnie
z Rozporządzeniem 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.), ze
szczególnym uwzględnieniem następujących umiejętności:
 odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych w różnych formach
(tabele, wykresy, diagramy, mapy, teksty), odkrywania prawidłowości w nich
występujących;
 wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów;
 stosowania słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania zjawisk
i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;
 czytania, interpretowania map różnej treści i o różnych skalach;
 identyfikowania związków i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce
i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych;
 interpretowania pojęć geograficznych;
 wyjaśniania wzajemnych relacji przyroda-człowiek-społeczeństwo;
 obliczania wskaźników i wartości liczbowych do charakteryzowania zjawisk
geograficznych;
 oceniania, wartościowania rzeczy i zjawisk geograficznych;
 prognozowania, przewidywania kierunków zmian w przyrodzie i życiu społecznym
w różnych skalach przestrzennych;
 uzasadniania konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
przyrodniczego.
III. Zakres merytoryczny konkursu
ETAP I (szkolny)
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu obejmują:
a) treści nauczania podstawy programowej:
1. Mapa – umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczestnik
konkursu:
1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych
na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości;
2) rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy na
mapie poziomicowej;
3) odczytuje wysokości bezwzględne z mapy, oblicza wysokości względne;
4) posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in.
orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie);
5) identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne
na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych;
6) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów
na mapie;
7) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych,
turystycznych;

8) identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty
w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie
topograficznej i w terenie;
9) lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty
geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy,
morza, państwa itp.).
2. Ziemia we Wszechświecie. Uczestnik konkursu:
1) opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu – globusa;
2) wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości
od Słońca;
3) wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika;
4) określa czas i miejsca wschodu i zachodu Słońca w różnych porach roku na Ziemi;
5) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi i ruch obiegowy
Ziemi;
6) odnajduje zależność między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy;
7) wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku;
8) uzupełnia rysunki i schematy obrazujące ruch obiegowy i oświetlenie Ziemi.
3. Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej. Uczestnik konkursu:
1) obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce;
2) wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie
atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrządów służących do ich pomiaru,
podaje jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii;
3) obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru,
rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia nieba;
4) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku, dostrzega zależność
między wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą powietrza w ciągu roku;
5) rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych;
6) rozpoznaje i nazywa skały typowe dla miejsca zamieszkania: piasek, glina i inne
charakterystyczne dla okolicy;
4. Lądy i oceany. Uczestnik konkursu:
1) wskazuje na globusie: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, kierunki
główne oraz lokalizuje kontynenty, oceany i określa ich położenie względem równika
i południka zerowego;
2) wskazuje na mapie świata: kontynenty, oceany, równik, południk zerowy i 180°,
bieguny;
3) opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności Krzysztofa
Kolumba i Ferdynanda Magellana.
5. Krajobrazy świata. Uczestnik konkursu:
1) charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów
w następujących krajobrazach strefowych: lasu równikowego wilgotnego, sawanny,
pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej;
2) opisuje krajobrazy świata, w szczególności: lasu równikowego wilgotnego, sawanny,
pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej, rozpoznaje je na ilustracji oraz
lokalizuje na mapie;
3) rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla poznanych
krajobrazów;

4) podaje przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, zwłaszcza między
klimatem (temperatura powietrza, opady atmosferyczne)a rozmieszczeniem roślin
i zwierząt.
zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:
podaje cechy ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;
wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i granica zmiany daty;
posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego
i słonecznego na Ziemi;
4) określa współrzędne geograficzne wybranych punktów na mapie;
5) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia
rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców
górskich.
b)
1)
2)
3)

ETAP II (rejonowy)
Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I konkursu.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania podstawy programowej:
1. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy. Uczestnik konkursu:
1) określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski, wskazuje na mapie
przebieg jej granic (w tym morskich wód wewnętrznych);
2) odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski
i Europy; na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje skrajne
punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia konsekwencje rozciągłości południkowej
i równoleżnikowej ich obszarów;
3) podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie;
4) przedstawia wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń w Europie na ukształtowanie
powierzchni Polski;
5) prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski;
6) charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego;
7) wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport i turystykę;
8) charakteryzuje środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny
degradacji jego wód;
9) opisuje walory przyrodnicze Wisły i Odry, charakteryzuje systemy rzeczne obu tych
rzek oraz porównuje je z wybranymi systemami rzecznymi w Europie;
10) wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady
i rędziny, wskazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocenia przydatność
rolniczą;
11) rozróżnia rodzaje lasów w Polsce (na podstawie filmu, ilustracji lub w terenie) oraz
wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski;
12) wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz
omawia ich znaczenie gospodarcze;
13) wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz
podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody
występujących na obszarze własnego regionu.
2. Społeczeństwo Polski na tle Europy. Uczestnik konkursu:

1) wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Polski na podstawie map
tematycznych;
2) analizuje zmiany liczby ludności Polski i Europy po 1945 r. na podstawie danych
statystycznych;
3) charakteryzuje struktury płci i wieku ludności Polski na podstawie piramidy płci
i wieku;
4) porównuje zmiany w przyroście naturalnym i rzeczywistym ludności w Polsce
i wybranych krajach Europy;
5) formułuje hipotezy dotyczące przyczyn i skutków migracji zagranicznych w Polsce;
6) porównuje i wyjaśnia zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe
ludności Polski i wybranych państw europejskich;
7) wykazuje znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju kraju oraz
określa różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i w wybranych państwach
europejskich;
8) porównuje wielkość bezrobocia w Polsce i innych krajach europejskich oraz określa
jego przyczyny i skutki w Polsce;
9) analizuje poziom urbanizacji w Polsce i Europie, rozmieszczenie i wielkość miast
w Polsce oraz identyfikuje przyczyny rozwoju największych polskich miast.
3. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczestnik konkursu:
1) opisuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce;
2) przedstawia przestrzenne zróżnicowanie głównych upraw i chowu zwierząt w Polsce
oraz ich znaczenie gospodarcze;
3) wyjaśnia przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski;
4) podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce oraz ocenia znaczenie transportu
i łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju;
5) ocenia możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce;
6) charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone
w Polsce, dokonując refleksji nad ich wartością;
7) podaje przykłady osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia społecznogospodarczego oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.
4. Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie
wybranych obszarów Polski. Uczestnik konkursu:
1) analizuje i porównuje konsekwencje stosowania różnych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz określa wpływ zabudowy obszarów zalewowych
i sztucznych zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi na przykładzie
Dolnego Śląska i Małopolski;
2) analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające
produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych oraz określa ich wpływ
na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego;
3) identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach
podmiejskich w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenu, stylu zabudowy
oraz struktury ludności na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy
i Krakowa;
4) wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach
wiejskich na przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego
i podlaskiego;

5) wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r.
na zmiany struktury zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji
łódzkiej;
6) identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją
przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w obszarze
metropolitalnym Wrocławia oraz między transportem morskim a lokalizacją
inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta;
7) określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa
kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:
1) lokalizuje na mapie konturowej Europy najważniejsze obiekty geograficzne: góry,
wyżyny, niziny, rzeki, jeziora;
2) wykazuje się znajomością linii brzegowej Europy: morza, wyspy, półwyspy, zatoki,
cieśniny.
ETAP III (wojewódzki)
Na etapie III konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I i II
konkursu.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania podstawy programowej:
1. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji. Uczestnik konkursu:
1) wykazuje na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych, że Azja jest
obszarem wielkich geograficznych kontrastów;
2) identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem
rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami oraz na ich podstawie
formułuje twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu;
3) wykazuje związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą
ryżu” w Azji Południowo-Wschodniej;
4) ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych
w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii;
5) korzystając z mapy, wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Chin;
6) przedstawia kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz ocenia ich znaczenie
w gospodarce światowej;
7) określa możliwości rozwoju gospodarczego Indii oraz przedstawia kontrasty społeczne
w tym kraju;
8) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz
zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego;
9) wskazuje na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, identyfikuje
ich główne przyczyny i skutki.
2. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki. Uczestnik konkursu:
1) opisuje i wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, wykazując
jej związek z rozmieszczeniem opadów;
2) wyjaśnia na podstawie map tematycznych istnienie strefowości klimatyczno-roślinno-glebowej w Afryce;
3) wyjaśnia związki między warunkami przyrodniczymi a możliwościami
gospodarowania w strefie Sahelu oraz przyczyny procesu pustynnienia;

4) określa związki między walorami przyrodniczymi i kulturowymi a rozwojem turystyki
na przykładzie Kenii;
5) przedstawia cechy i ocenia skutki stosowania rolnictwa żarowo-odłogowego
i plantacyjnego w Afryce Zachodniej;
6) identyfikuje na podstawie tekstów źródłowych przyczyny i skutki niedożywienia
ludności Afryki na przykładzie Etiopii;
7) określa rolę tradycyjnych i nowoczesnych działów gospodarki w rozwoju wybranych
krajów Afryki.
3. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej.
Uczestnik konkursu:
1) ustala prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej
na podstawie map tematycznych;
2) wykazuje zależności między ukształtowaniem powierzchni, cyrkulacją powietrza,
odległością od morza, prądami morskimi a przebiegiem północnej granicy upraw
i lasów w Kanadzie;
3) identyfikuje skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych w Ameryce
Północnej;
4) identyfikuje konflikt interesów między gospodarczym wykorzystaniem Amazonii
a ekologicznymi skutkami jej wylesiania;
5) ocenia sytuację rdzennej ludności oraz wyjaśnia przyczyny zanikania kultur
pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej lub Południowej;
6) określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej oraz wyjaśnia przyczyny
powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej;
7) na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej
znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
8) korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych
w gospodarce światowej.
4. Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii. Uczestnik
konkursu:
1) przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii;
2) identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności i główne cechy gospodarki
Australii na tle warunków przyrodniczych.
5. Geografia obszarów okołobiegunowych: środowisko przyrodnicze; badania
naukowe;
polscy badacze. Uczestnik konkursu:
1) charakteryzuje położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy oraz wyjaśnia
konieczność zachowania jej statusu określonego Traktatem Antarktycznym;
2) przedstawia cele badań aktualnie prowadzonych w Arktyce i Antarktyce oraz
prezentuje osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:
1) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji
na świecie;
2) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach
współczesnego świata.
IV.

LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji:

1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń z geografii dopuszczone przez MEN
do
użytku
szkolnego
w
nowych
typach
szkół
https://podreczniki.men.gov.pl/wykaz_dopuszczone_lista5.php
2. Szkolne atlasy geograficzne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego
w gimnazjum.
3. J. Flis: Szkolny słownik. Terminy geograficzne. 2008 WSiP Warszawa.
4. Oblicza geografii 1 i 2. Wydawnictwo Nowa Era, 2015
5. Tablice geograficzne. Wydawnictwo Adamantan, z 2014 i nowsze.
6. Mały Rocznik statystyczny Polski 2017 Dział1: Warunki naturalne i ochrona
środowiska Dział 21: Przegląd międzynarodowy
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznikistatystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html
7. Rozporządzenie MEN z 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. poz. 356 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie MEN z 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.).
V. UCZESTNICY KAŻDEGO ETAPU KONKURSU POWINNI DYSPONOWAĆ:
Przyborami do pisania i rysowania: pióro lub długopis, ołówek – przeznaczony jedynie
do rysowania, gumkę i kalkulator prosty pozwalający na dokonanie czterech działań
arytmetycznych.
Na konkurs nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

GIMNAZJUM
III. Zakres merytoryczny konkursu:
Uczestnicy konkursu powinni, na poszczególnych etapach, wykazać się wiadomościami
i umiejętnościami obejmującymi treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy
programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu geografia na III etapie
edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 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.) oraz wskazanymi
wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści nauczania podstawy programowej,
jak również ukazywaniem korelacji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
ETAP I (szkolny)
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu obejmuje:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej
gimnazjum:
1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczestnik
konkursu:
1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych
na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości;

2) rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy
na mapie poziomicowej;
3) odczytuje wysokości bezwzględne z mapy, oblicza wysokości względne;
4) posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in.
orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie);
5) identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne
na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych;
6) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów
na mapie;
7) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych,
turystycznych;
8) identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty
w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie
topograficznej i w terenie;
9) lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty
geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy,
morza, państwa itp.).
2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa:
1) podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne
na globusie;
2) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas
strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone
strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref czasowych
do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi;
3) podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne
obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy
w różnych szerokościach geograficznych i porach roku;
4) podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi.
3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej:
3) charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat;
4) charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury
powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach
meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę
i średnią temperaturę powietrza; wykazuje na przykładach związek między
wysokością Słońca a temperaturą powietrza;
5) wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury
powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi;
6) podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi
a strefami klimatycznymi oraz wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności
i gleb na Ziemi;
7) podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową
budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi;
8) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia
rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców
górskich;
9) rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników
rzeźbotwórczych.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:

1) charakteryzuje procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi
(wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy
górotwórcze) oraz formy powstałe w wyniku tych procesów.
ETAP II (rejonowy)
Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I konkursu.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej
gimnazjum:
1. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Uczestnik konkursu:
2) określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski, wskazuje na mapie
przebieg jej granic (w tym morskich wód wewnętrznych);
3) odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski
i Europy; na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje skrajne
punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia konsekwencje rozciągłości południkowej
i równoleżnikowej ich obszarów;
4) podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje na mapie
5) charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce
oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny Polski;
6) opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski:
powstanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia;
wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami
geologicznymi;
7) rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce;
wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady
wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka;
8) podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami
je kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej;
9) wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz
podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody
występujących na obszarze własnego regionu.
2. Ludność Polski. Uczestnik konkursu:
1) charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia
ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice czynnikami
przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi;
2) wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost
naturalny, urodzenia i zgony, średnia długość życia;
3) odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy
płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu
naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość
i główne kierunki migracji z Polski i do Polski;
4) wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie;
5) porównuje i wyjaśnia zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe
ludności Polski i wybranych państw europejskich;
6) wykazuje znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju kraju oraz
określa różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i w wybranych państwach
europejskich;

7) porównuje wielkość bezrobocia w Polsce i innych krajach europejskich oraz określa
jego przyczyny i skutki w Polsce;
8) analizuje poziom urbanizacji w Polsce i Europie, rozmieszczenie i wielkość miast
w Polsce oraz identyfikuje przyczyny rozwoju największych polskich miast.
3. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczestnik konkursu:
1) wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności
gospodarstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map,
wykresów, danych liczbowych;
2) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy,
ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce;
3) przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł
energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
4) wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym
regionie oraz wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji
przemysłowej;
5) rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we
własnym regionie;
6) wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące
się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości;
7) opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci trans
portowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności
gospodarczej.
4. Regiony geograficzne Polski. Uczestnik konkursu:
1) wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski;
2) charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych
regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu
(również na podstawie obserwacji terenowych);
3) opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów
geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi;
4) przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego
regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych;
5) przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza
Bałtyckiego;
6) wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r.
na zmiany struktury zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji
łódzkiej;
7) identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją
przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w obszarze
metropolitalnym Wrocławia oraz między transportem morskim a lokalizacją
inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta.
5. Sąsiedzi Polski. Uczestnik konkursu:
1) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej,
środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie
społeczne i gospodarcze;
2) wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec;
3) przedstawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy;
4) wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze
Rosji;

5) przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego, gospodarki oraz formy
współpracy z krajem będącym najbliższym sąsiadem regionu, w którym uczeń
mieszka.
6. Europa. Relacja przyroda – człowiek – gospodarka. Uczestnik konkursu:
1) wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy;
2) określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie
mapy ogólnogeograficznej i map tematycznych;
3) opisuje, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe,
narodowościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny
i konsekwencje tego zróżnicowania;
4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami
środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju
gospodarczego;
5) wykazuje, na przykładzie rolnictwa Francji lub innego kraju europejskiego, związek
pomiędzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej;
identyfikuje cechy rolnictwa towarowego;
6) przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej, główne
kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu wybranego regionu (lub okręgu)
przemysłowego w Europie Zachodniej;
7) przedstawia główne cechy położenia, wielkości, układu przestrzennego oraz znaczenie
Paryża lub Londynu jako światowej metropolii;
8) wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów
alpejskich;
9) wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami
przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:
1) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wiążąc je
z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce;
2) wskazuje dziedziny produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwijającej.
ETAP III (wojewódzki)
Na etapie III konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I i II.
Zakres merytoryczny zostaje poszerzony o:
a) treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej:
1. Wybrane regiony świata. Geografia regionalna Azji. Uczestnik konkursu:
1) wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich
geograficznych kontrastów;
2) identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery, a występowaniem
rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami oraz na ich podstawie
formułuje twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu;
3) przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów,
na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje;
4) analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji
w Chinach; wyjaśnia, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie rozmieszczenia
ludności na obszarze Chin; podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz
wskazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej;
5) wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej
gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego;

6) wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i „kulturą ryżu” a cechami klimatu
monsunowego w Azji Południowo-Wschodniej;
7) opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny
gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii;
8) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy
naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów
zbrojnych.
2. Wybrane regiony świata. Geografia regionalna Afryki. Uczestnik konkursu:
1) opisuje i wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, wykazując jej
związek z rozmieszczeniem opadów;
2) charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref
klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce;
3) wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania
człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania
w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody;
4) określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób (m.in.
AIDS) a poziomem życia w krajach Afryki na południe od Sahary.
3. Wybrane regiony świata. Geografia regionalna Ameryki Północnej
i Południowej. Uczestnik konkursu:
1) Ustala prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej
i Południowej na podstawie map tematycznych;
2) identyfikuje skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych w Ameryce
Północnej;
3) wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki
Północnej i Południowej;
4) identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania
Amazonii, a jej gospodarczym wykorzystaniem; określa cechy rozwoju i problemy
wielkich miast w Brazylii;
5) wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska przyrodnicze
go w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej;
6) określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej.
4. Wybrane regiony świata. Geografia regionalna Australii . Uczestnik konkursu:
1) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Australii
na tle warunków środowiska przyrodniczego;
2) identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności Australii.
5. Wybrane regiony świata. Geografia obszarów okołobiegunowych. Uczestnik
konkursu:
1) przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki;
2) podaje główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów
okołobiegunowych.
b) zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Uczestnik konkursu:
1) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji
na świecie;

2) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach
współczesnego świata.

IV. LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji:
1. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń z geografii dopuszczone przez MEN do użytku
szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego w gimnazjum.
https://podreczniki.men.gov.pl/wykaz_dopuszczone_lista3.php
2. Szkolne atlasy geograficzne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego
w gimnazjum.
3. J. Flis: Szkolny słownik. Terminy geograficzne. 2008 WSiP Warszawa.
4. Oblicza geografii 1 i 2. Wydawnictwo Nowa Era, 2015
5. Tablice geograficzne. Wydawnictwo Adamantan, z 2014 i nowsze.
6. Mały Rocznik statystyczny Polski 2017 Dział1: Warunki naturalne i ochrona
środowiska
Dział 21: Przegląd międzynarodowy
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznikistatystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html
7. Rozporządzenie MEN z 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.).
V. UCZESTNICY KAŻDEGO ETAPU KONKURSU POWINNI DYSPONOWAĆ:
Przyborami do pisania i rysowania: pióro lub długopis, ołówek – przeznaczony jedynie
do rysowania, gumkę i kalkulator prosty pozwalający na dokonanie czterech działań
arytmetycznych.
Na konkurs nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udzielają:
Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Konkursu z Geografii:
Iwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
e-mail: iandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl , tel. 52 34 97 637
Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Konkursu z Geografii:
Wiesława Kitajgrodzka, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy
Koordynator konkursów przedmiotowych:
Katarzyna Sobieszczańska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 625
Wszystkie
załączniki
do
regulaminu
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

do

pobrania

na

stronie

Załącznik nr 1
do Regulaminu szczegółowego
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii
Obszary działania rejonowych komisji konkursu geograficznego
Nazwa komisji
i zasięg terytorialny
Komisja rejonowa nr 1:
miasto Bydgoszcz,
powiaty: bydgoski, tucholski
nakielski, sępoleński,
świecki,
Komisja rejonowa nr 2:
miasto Toruń, Grudziądz,
powiaty:
chełmiński, toruński,
grudziądzki, wąbrzeski,
brodnicki, rypiński,
golubsko-dobrzyński,
Komisja rejonowa nr 3:
miasto Włocławek,
powiaty:
włocławski, aleksandrowski,
lipnowski, radziejowski
Komisja rejonowa nr 4:
Miasto Inowrocław,
powiaty: inowrocławski,
mogileński, żniński

Siedziba komisji rejonowej
(miejsce przeprowadzenia
etapu rejonowego)

Imię i nazwisko
przewodniczącego

Szkoła Podstawowa nr 16
w Zespole Szkół nr 16
ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz

Danuta Świtalska

Zespół Szkół UMK
Gimnazjum
i Liceum Akademickie
ul. Szosa Chełmińska 83
87-100 Toruń

Arkadiusz Stańczyk

Szkoła Podstawowa nr 8
w Zespole Szkół nr 8
ul. Willowa 8
87-800 Włocławek

Joanna Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kiełbasiewicza 7
88 - 100 Inowrocław

Aleksandra Pietrzak

UWAGA!
W zależności od liczby uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursu
liczba i siedziby komisji rejonowych mogą ulec zmianie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu szczegółowego
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii
Terminy i miejsca przeprowadzania poszczególnych etapów Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Geografii
ETAP

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

etap I – szkolny

2018 – 10 - 18

14:00

szkoła uczestnika

etap II – rejonowy

2018 – 12 - 06

14:00

w rejonach według
załącznika nr 1 do
niniejszego regulaminu

etap III –
wojewódzki

2019 – 02 - 19

14:00

Szkoła Podstawowa nr 16
W Zespole Szkół nr 16
ul. Koronowska 74
Bydgoszcz

