
 
Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach pod patronatem 

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach  

organizuje   

Powiatowy Konkurs Biologiczno - Geograficzny 

zatytułowany „Europejskie ABC….” 

 

na który ma zaszczyt zaprosić trzyosobowe drużyny – reprezentantów szkół gimnazjalnych 

wraz z opiekunem. Konkurs  odbędzie się 10.05.2016 r. w godzinach 12:00 – 14:00.  

 

Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności dotyczące Europy: 

 środowisko przyrodnicze, 

 ludność i urbanizacja, 

 gospodarka Europy, 

 rekordy geograficzne Europy, 

 atrakcje turystyczne i przyrodnicze, 

 symbole (znaki) narodowe, 

 słynne osobowości, 

 odczytywanie informacji z mapy,   

 lokalizacja obiektów na mapie,  

 określanie współrzędnych geograficznych, obliczanie czasu słonecznego i strefowego, 

obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, przeliczanie skali. 

  flora i fauna, 

  systematyka 

 
 

Cele konkursu: 

 integracja społeczności międzyszkolnej, 

 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania naukami przyrodniczymi 

 podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym 

 pogłębianie wiadomości o kontynencie europejskim 

 wyrabianie nawyku zdobywania informacji z różnych źródeł wiedzy, 



 rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie odporności na stres i frustracje 

uczniów. 

 kształtowanie postaw badawczych, 

 

Konkurs składa się z następujących etapów: 

 

1. Prezentacja przygotowanego plakatu na temat: „Ranking 10-ciu najbardziej atrakcyjnych 

miejsc Europy pod względem turystycznym i przyrodniczym”. 

Plakat wykonany ma być na brystolu. Uczniowie sporządzają ranking 10- ciu 

najciekawszych miejsc Australii. Każde miejsce musi zawierać krótki opis: nazwa atrakcji 

turystycznej lub przyrodniczej, jej położenie, uzasadnienie dlaczego warto to zobaczyć. 

Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę: poprawność informacji, pomysł, estetyka. 

Czas prezentacji pracy – 5 minut 

2. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących „Europy”. 

3.  Praca z mapą. 

4. „Zgadnij co - kto to?”  

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs organizuje Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie   w Polkowicach                   

pod patronatem Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego               

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum interesujących się geografią i biologią. 

3. Konkurs składa się z jednego etapu (etap powiatowy). 

4. Etap powiatowy odbędzie się  10.05.2016 r. w Gimnazjum nr 2  im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Polkowicach w bibliotece szkolnej na parterze. 

5. Konkurs ma formę drużynową . 

6. Konkurs obejmuje cztery  części: plakat, zadania testowe, praca z mapą, „zgadnij kto lub 

co to”.  

W skład komisji konkursowej wchodzą:  

- dyrektor Gimnazjum nr 2, 

- n-l geografii lub biologii Gimnazjum nr 2, 

- oraz jeden nauczyciel z zaproszonych szkół, 

Komisja ocenia poszczególne etapy konkursu. 



7. Za organizację i przeprowadzenie etapu powiatowego odpowiadają organizatorzy 

konkursu. 

8. Zwycięzcą konkursu będzie drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów (I,II,III miejsce). 

 

Uczestnicy powinni się wykazać wiadomościami i umiejętnościami zakresu tematyki 

konkursu. 

Literatura: 

Przewodniki turystyczne o Europie 

Atlas geograficzny dla gimnazjum 

Internet 

 

Organizatorzy: 

Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie   w Polkowicach  pod patronatem 

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach. 

 

tel. kontaktowy 76 746 53 70 

fax 76 746 53 71 

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu upływa z dniem 15 kwietnia 2016 r.                          

(druk zgłoszenia w załączniku.) 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 

 

 

Nauczyciele biologii i geografii  

Gimnazju nr 2 w Polkowicach:  
 

Małgorzata Drankiewicz, Emilia Sadecka 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE 

(szkoła):......................................................... w ................................................... 

na konkurs biologiczny - geograficzny  zatytułowany „Europejskie ABC….” 

 

Skład drużyny: 

1. ………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

czytelny podpis nauczyciela…………………………………………………. 

kontaktowy numer telefonu................................................................. 

 

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany z art. 19 Ustawy o ochronie danych osobowych            

z dnia 29 sierpnia 1997 r. DZ. U. z 2002 r.Nr 101 poz. 926 z poźn.zm.  i wyrażam zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych mojego/mojej syna/corki 

.................................................................................................. 

 

.......................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany z art. 19 Ustawy o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. DZ. U. z 2002 r.Nr 101 poz. 926 z poźn.zm.                   i wyrażam 

zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych mojego/mojej syna/corki 

.................................................................................................. 

 

 

 

.......................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany z art. 19 Ustawy o ochronie danych sobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. DZ. U. z 2002 r.Nr 101 poz. 926 z poźn.zm.                  i wyrażam zgodę 

na gromadzenie i przetwarzanie danych mojego/mojej syna/corki 

.................................................................................................. 

 

......................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 


