
                      REGULAMIN KONKURSU 

              ”CO KRYJE SIĘ ZA FLAGĄ?” 

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,                   

podręcznikach geografii do klas VI - VIII szkoły podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowo 

przedstawione w punkcie 4 niniejszego regulaminu. 

1. Adresaci konkursu:  

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI- VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka                                 

w Józefosławiu. 

2. Cel główny: 

➢ zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia swoich wiadomości dotyczących geografii świata.  

3. Cele szczegółowe: 

➢ doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji 

geograficznej,  

➢ propagowanie wiedzy na temat flag, stolic oraz położenia państw świata na mapie konturowej 

➢ rozwijanie zainteresowania geografią,  

➢ promowanie osiągnięć uczniów. 

4. Tematyka konkursu:  

➢ rozpoznanie państw świata po flagach oraz znajomość ich stolic,  

➢ położenie krajów na mapie konturowej świata. 



5. Warunki uczestnictwa: 

a) udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, 

➢ warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody (załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) w terminie do 21 kwietnia 2022r (czwartek) do organizatorów; 

➢ termin konkursu: 29 kwietnia  2022 r.(piątek); 

b) procedura konkursu: 

➢ uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych; 

➢ czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut;  

➢ sala, w której konkurs zostanie przeprowadzony, zostanie podana w późniejszym terminie; 

➢ podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu konkursu(nie opuszcza wyznaczonego mu 

w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie 

korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów, środków łączności, w tym telefonów komórkowych); 

➢ w przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący komisji 

konkursowej przerywa jego pracę; 

➢ uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, wraca na lekcje odbywające się wg planu. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:  

➢ ogłoszenie wyników szkolnego konkursu nastąpi w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie 

na Librusie i stronie internetowej szkoły, 

➢ zwycięzcami konkursu zostaną finaliści, którzy uzyskają największą liczbę punktów; przewidziane są 3 nagrody 

główne; w przypadku jednakowej liczby punktów decyduje czas oddania pracy konkursowej, który będzie zapisywany na 

arkuszach przez organizatorów konkursu, 

➢ nagrodą dla zwycięzców będą cząstkowe oceny celujące z geografii, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

➢ sprawdzone prace konkursowe zostaną udostępnione uczniom po wcześniejszym umówieniu się z organizatorami. 

7. Organizatorami konkursu są: Agata Wilusz i Katarzyna Rynio-Długołęcka 


