
Regulamin Szkolnego Konkursu Geograficznego  

„Palcem po mapie” 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele geografii Szkoły Podstawowej nr 2  

w Skierniewicach. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie geograficznych zainteresowań uczniów oraz 

zachęcenie do studiowania map o różnej treści geograficznej. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7. i 8. szkoły podstawowej. 

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele geografii Pani Beata Zawadzka i Pan 

Wojciech Frączek. 

4. Konkurs odbędzie się 23 lutego (czwartek) o godz. 13.40 w budynku B Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Skierniewicach. 

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy i składa się z części pisemnej, która 

potrwa 45 minut. 

6. Zakres wiedzy obowiązujący na konkursie: 

dla klasy 7:  

- znajomość mapy ogólnogeograficznej Polski (krainy geograficzne, rzeki, 

jeziora, parki narodowe) oraz administracyjnej Polski (nazwy województw  

i ich stolice)  

- znajomość mapy ogólnogeograficznej Europy (wyspy, półwyspy, rzeki, 

jeziora, łańcuchy górskie, morza, zatoki, cieśniny) i politycznej Europy 

(rozmieszczenie państw Europy i ich stolice).  

- wskazywanie najważniejszych obiektów na mapie ogólnogeograficznej 

świata (np. Kotlina Kongo, Nizina Amazonki, Himalaje, Sahara, Nil, 

Grenlandia, Madagaskar, Antarktyda)   

dla klasy 8:  

- zakres wiedzy obowiązujący dla klasy 7,   

- oraz  znajomość mapy ogólnogeograficznej świata (krainy geograficzne, 

wyspy, półwyspy, łańcuchy i szczyty górskie, rzeki, jeziora, oceany i morza, 

zatoki, cieśniny) i politycznej świata (rozmieszczenie państw na mapie świata 

i ich stolice). 

 7. Prace uczniów oceni powołana komisja złożona z nauczycieli geografii 

      uczących w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach. 

 8. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoni dwóch laureatów konkursu w kategorii 

      klas 7 oraz dwóch laureatów w kategorii klas 8. W przypadku równej liczby 

      punktów laureatów może być więcej. 



 9. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

10. Wszyscy Uczniowie, którzy zdobędą ponad 50% punktów otrzymają 

cząstkową ocenę bardzo dobrą z geografii, zaś Laureaci konkursu cząstkową 

ocenę celującą.  

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 28 

      lutego 2023 roku. 

 

                                Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu. 

                                                                                    Nauczyciele geografii 

 


