
III Powiatowy Konkurs Geograficzny 

organizowany przez 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Anny Jenke w Jarosławiu 
 
 

„Palcem po mapie czyli świat w zasięgu ręki” 
 

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest F e r d y n a n d M a g e l l a n i j e g o p o d r ó ż . 

W dobie lotów kosmicznych, Internetu, wielu wynalazków, nie wszyscy mają świadomość jak wielkie to było 

wyzwanie 500 lat temu: gdy klepsydra z piaskiem i pozycja planet wystarczać musiały do pomiaru czasu, 

klockiem na sznurze liczono szybkość okrętu, a kompasem i najprostszym kwadrantem wyznaczano południki 

i równoleżniki… 

 

Celem konkursu jest: 

• zdobycie wiedzy o podróży Ferdynanda Magellana, 

• zachęcenie do korzystania z różnych źródeł przydatnych w poznawaniu świata: książek, czasopism, 

filmów dokumentalnych, fabularnych, podróżniczych, reportaży, Internetu itp., 

• motywowanie uczniów do pracy z mapą świata, 

• poszerzanie wiedzy geograficznej, 

• wskazanie uczniom ciekawych metod rozwijania wiedzy o świecie i ludziach 

• zachęcanie do udziału w konkursie nie tylko pasjonatów geografii ale także uczniów 

utalentowanych plastycznie, technicznie, humanistycznie czy ciekawych świata matematyków. 

Zakres wymagań do konkursu: 
 

Korzystając z różnych źródeł informacji prześledź trasę podróży Magellana. Wybierz Twoim zdaniem 

najciekawsze miejsce, które odwiedził podróżnik i „opowiedz” o nim w formie: plakatu, komiksu lub lapbooka. 

Format i technika prac dowolne. W swojej pracy wykorzystaj wiedzę z różnych źródeł. Prace powinny być 

wykonane samodzielnie. 

 

Zasady oceny prac. 
 

Prace będą oceniane za: 

✓ ilość informacji o danym wybranym miejscu na trasie podróży F. Magellana, 

✓ estetykę i pomysł na wykonanie, 

✓ ewentualne komentarze, 

✓ grafikę i inne możliwości techniczne. 

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora oraz 

osoby zaproszone. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



Zasady uczestnictwa: 
 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII powiatu jarosławskiego i przeworskiego łańcuckiego  

i przemyskiego. 

Informacje techniczne 

1. Praca konkursowa powinna być podpisana godłem słownym (imię i nazwisko tylko w karcie 

zgłoszenia (zał. 1). 

2. Pracę konkursową należy przesłać na adres: 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

w Jarosławiu im. Anny Jenke 

Plac ks. Piotra Skargi 1 

37-500 Jarosław 

3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i oświadczenie podpisane przez rodziców w/opiekunów 

prawnych (zał. 2). 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ona wykonana samodzielnie, nie 

była nagradzana w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

2. Praca przesłana na konkurs przechodzi na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji prac związanych z konkursem. 

4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez prawnych 

opiekunów autora pracy. 
 

 
Ważne terminy: 

 
 
 

Przesłanie prac: do 16.03.2023 r. 

Wyniki na stronie internetowej szkoły: 21.03. 2023 r. 

Wręczenie nagród planowane jest na 31.03.2023 r. 



Załącznik 1 
 

Karta zgłoszenia 
 

Imię i nazwisko uczestnika  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego  

Telefon lub e-mail kontaktowy nauczyciela  

Dane teleadresowe szkoły: Pełna nazwa 

szkoły, adres szkoły, numer telefonu 

 

 
 
 
 

Załącznik 2 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................ 

w konkursie geograficznym zorganizowanym przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. 

Bożego Ciała w Jarosławiu. Rozumiem i akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na  

przetwarzanie  i  wykorzystanie  danych  osobowych  dla  celów  niniejszego  Konkursu  zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000). 

 
 
 
 

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 


