
 

I Powiatowy Konkurs Geograficzny 

organizowany przez 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu 

Temat przewodni: 

Palcem po mapie, czyli świat w zasięgu ręki 

 

 Celem konkursu jest:  

• wzbogacenie wiedzy o  świecie,  

• poznania mapy świata,  

• rozwijanie spostrzegawczości, 

• doskonalenie umiejętności czytania map ogólnogeograficznych  i tematycznych, 

• poszerzanie wiedzy geograficznej,  

• stworzenie możliwości wykorzystania wiedzy informatycznej do nauki geografii.  

Zakres wymagań do konkursu: 

Uczestnik powinien wykazać się: 

• znajomością mapy świata i kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej na poziomie 

klasy VIII,  

• umiejętnością odczytywania informacji z map tematycznych,  

• umiejętnością określania oraz odczytywania współrzędnych geograficznych. 

Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się online  w dniu  16 marca 2021 r. o godz. 10:00.                                        

Zasady uczestnictwa:  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VIII.  

2. Czas trwania testu online - 45 minut. 

3. Test dostępny na stronie: https://konkurs-geograficzny.testportal.pl  po wpisaniu hasła: 

Podróżowanie. Po zalogowaniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę szkoły. 

4. Nagrody otrzymają  trzy pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej szkoły w ciągu tygodnia od daty 

konkursu. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.  

 

Zgłoszenie i kontakt 

Zgłoszenie do konkursu (załącznik 1 i 2) należy przesłać do dnia 08 marca 2021 r.  na adres mailowy: 

konkurs.geograficzny@interia.pl  

 

mailto:konkurs.geograficzny@interia.pl


 

 

 

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) 

 

 


