
Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego  

dla uczniów szkół podstawowych  

„Kasper Geograficzny ” 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Art. 1. 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza                           

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, znajdujące się pod adresem ul. 3 Maja 11, 

88-100 Inowrocław. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Starosty Inowrocławskiego.  

3. Konkurs odbywa się przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Bydgoszczy 

 

Art. 2. 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, przede 

wszystkim z terenu powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego, 

aleksandrowskiego i radziejowskiego.  

2. Dopuszczamy udział innych szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego.  

3. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany będzie do posiadania ważnej legitymacji 

szkolnej. 

 

Art. 3. 

Cele konkursu 

 

Do najważniejszych celów konkursu zaliczamy: 

1. propagowanie zainteresowania geografią, rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza 

podstawę programową dotyczącą regionu, 

2. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów związanych z geografią fizyczną, 

3. rozwijanie zdolności myślenia przestrzennego, formułowania wniosków, dostrzeganie  

związków i zależności  przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku 

przyrodniczym, 

4. rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami wiedzy geograficznej (wykresy, 

diagramy, mapy tematyczne), 

5. pobudzanie zdolności dostrzegania zmian w życiu społecznym i gospodarczym, 

6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz porównywanie informacji pozyskanych                     

z różnych źródeł,  

7. rozumienie znaczenia wpływu działalności współczesnego człowieka na przyszłość 

planety – dostrzeganie przyczyn i skutków zmian klimatycznych, 

8. kształtowanie postawy prośrodowiskowej - świadomości zachodzących zmian  

i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

 

 

 



Art. 4. 

Przebieg konkursu 

 

1. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie drogą mailową na adres: 

szkola@kasprowicz.az.pl do 07.03.2022 roku. 

2. Konkurs jest dwuetapowy: 

a. Etap I zawody szkolne zostaną przeprowadzone w dnia 21 marca 2022 roku 

(dopuszcza się przeprowadzenie konkursu do dnia 25 marca ze względu                  

na panującą sytuację epidemiczną).   
W pierwszej części uczeń wypełnia test składający się z pytań o charakterze 

zamkniętym i otwartym (w tym analiza wykresów, diagramów, tabel 

statystycznych i map tematycznych) dotyczący materiału zawartego w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z geografii dla szkoły podstawowej. 

Na wypełnienie testu uczeń będzie miał 60 min. Nauczyciele, organizatorzy etapu 

szkolnego sprawdzają testy i wyłaniają 3 uczniów, którzy osiągnęli największą 

liczbę punktów. W przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez kilku 

uczniów, wszyscy kwalifikują się do następnego etapu (nie jest przewidziana 

dogrywka).  

b. Etap II odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza                      

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, znajdującym się pod adresem              

ul. 3 Maja 11,  88-100 Inowrocław dnia 7 kwietnia 2022.  

Pierwsza część II etapu dotyczy znajomości mapy Polski: krain geograficznych, 

rzek, miast, parków narodowych oraz podziału administracyjnego Polski. 

10 uczniów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów awansują do etapu 

finałowego.                      

Część ustna etapu finałowego zostanie rozegrana tego samego dnia, po ogłoszeniu       

wyników etapu pisemnego. Ta część ma formę quizu, który będzie zawierał 

pytania z geografii dotyczące m.in. ochrony środowiska przyrodniczego Polski  

i woj. kujawsko-pomorskiego, wybranych problemów i regionów geograficznych 

Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.  

                  Wyniki części ustnej zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia danej  

                  części    konkursu. 

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który osiągnie największą liczbę punktów.  

6. Rozdanie nagród nastąpi na uroczystej gali w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.  

7. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo  

w konkursie i osiągnięty wynik. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia, odwołania konkursu lub zmiany jego 

formuły w związku z bezpieczeństwem epidemicznym bądź innymi przyczynami 

organizacyjnymi. 

 

Art. 5. 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestnika konkursu 

 

1. Uczeń biorący udział w „Kasprze Geograficznym” powinien: 

a. posługiwać się terminologią geograficzną w zakresie wymaganym podstawą 

programową dla szkół podstawowych, 

b. dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe  w otaczającym świecie (np. w strefie 

Sahelu, Puszczy Amazońskiej), 
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c. właściwie lokalizować obiekty na mapie fizycznej świata i Polski oraz mapie 

politycznej Europy i administracyjnej Polski, 

d. wyjaśniać procesy rzeźbotwórcze kształtujące powierzchnię Ziemi (np. erozja, 

wietrzenie, akumulacja), 

e. interpretować informacje pozyskane z różnych źródeł oraz formułować na ich 

podstawie wnioski (mapy tematyczne, wykresy), 

f. znać cechy środowiska przyrodniczego Polski i zachodzące w nim zmiany 

(krajobrazy w pasach rzeźby, warunki klimatyczne, Morze Bałtyckie, zalesienie, 

ochrona środowiska przyrodniczego np. parki narodowe), 

g. pracować z mapą fizyczną (odczytywać współrzędne geograficzne, przekształcać 

skalę mapy i wykorzystywać ją do obliczeń odległości rzeczywistej, rozpoznawać 

formy terenu, odczytywać wysokość względną i bezwzględną), 

2. Uczestników konkursu obowiązują wiadomości określone w podstawie programowej 

przedmiotu geografia oraz informacje dotyczące obiektów geograficznych i ochrony 

przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Art. 6. 

Wykaz literatury pomocniczej  

 

1. Szkolne podręczniki do nauczania geografii  dopuszczone do użytku na poziomie szkoły 

podstawowej. 

2. Atlasy geograficzne (dostępne na rynku). 

3. Flis J., Słownik szkolny. Terminy geograficzne, WSiP, 1999. 

4. Źródła pomocnicze: 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/przewodnik-przyroda-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego 

http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 

 

Art. 7. 

Komisja konkursowa i punktacja 

Oceny prac etapu szkolnego dokonuje komisja konkursowa powołana w szkołach przez 

właściwych dyrektorów szkół. 

Oceny prac etapu II dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.            

W skład komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor i Wicedyrektor, nauczyciele geografii                 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Uczniowie oraz ich 

nauczyciele mają prawo wglądu do prac po zakończeniu konkursu.  

 

Art. 8. 

Dane kontaktowe 

 

1. Adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami 

Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 11, 88-100 Inowrocław  

2. Telefon kontaktowy szkoły: 052 357 22 07 

3. Adres e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl  

4. Organizatorzy:  

    Agnieszka Hulisz 

    Ewa Nowicka 

5. Współorganizator: Ewa Wierzchowska (doradca metodyczny geografii KPCEN                         

w Bydgoszczy) 
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