
Regulamin I edycji 
Konkursu Geograficznego 

„ Czy znasz kraje Europy? Sąsiedzi Polski ” 
 

I. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu są nauczyciele geografii  Zespołu Szkół Nr 1                                          
im. Stanisława Staszica w Kutnie. 

 
II. Celem konkursu jest:  

 rozwijanie zainteresowań uczniów,  

 upowszechnianie wiedzy geograficznej, 

 rozwijanie kreatywności uczniów,  

 stworzenie uczniom możliwości wykorzystania wiedzy informatycznej do nauki 
geografii,  

 promowanie wśród uczniów wiedzy o sąsiadach Polski, 

 zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych 
źródeł informacji. 

 
III. Uczestnicy konkursu:  
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.  

 
IV. Zadania konkursowe 
1. Zadania konkursowe podzielone są na dwie kategorie:  

dla uczniów z klas 4-6 i z klas 7-8. 
2. Dla uczniów klas 4-6 konkurs polega na wykonaniu plakatu na temat jednego kraju 

sąsiadującego z Polską. 

 Praca powinna spełniać następujące kryteria: 
– powinna przedstawiać wybrany kraj, sąsiada Polski, 
– na plakacie powinny być przedstawione ogólne informacje na temat wybranego kraju, 

ciekawostki, zdjęcia itp. 
– uczniowie powinni przygotować plakaty w formacie A3 lub A2, 
– praca powinna zostać wykonana przez jednego autora, 
– praca powinna być czytelna, estetyczna i poprawna merytorycznie. 

 Podpisaną pracę na odwrocie (imię, nazwisko, klasę autora, nazwę szkoły,  e-mail 
szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) proszę dostarczyć do  
Organizatora wraz  z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
 (załącznik nr 1) do dnia 25.03.2022r.  

3. Dla uczniów klas 7-8 konkurs polega na przedstawieniu w formie prezentacji 
multimedialnej jednego kraju sąsiadującego z Polską. 

 Warunki uczestnictwa:  
- prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point, 
- prezentacja ma zawierać do 20 slajdów w tym bibliografię, 
- praca powinna zostać wykonana przez jednego autora, 
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 



  nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, 
- uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, 
- autor prezentacji na ostatnim slajdzie  zapisuje: imię i nazwisko, klasę autora, nazwę szkoły, 

e-mail szkoły  oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) 
- jako nazwę plików należy podać temat pracy, 
- zapisaną ma nośniku CD/DVD  (opis płyty : imię, nazwisko, nazwa szkoły) proszę 

dostarczyć w zaklejonej kopercie do Organizatora wraz  z wypełnioną zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) do dnia 25.03.2022r.  

 
V. Kryteria oceny prac konkursowych: 
1.  Zadaniem Komisji złożonej z nauczycieli geografii, informatyki i plastyki Zespołu Szkół 

Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami 
niniejszego regulaminu. 

2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

 mające walory edukacyjne i popularyzacyjne, 

 prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,                        
charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami. 

3. Oceniana będzie również: 

 zawartość prezentacji, 

 efekt wizualny, 

 estetyka, 

 techniczna poprawność wykonania, 

  grafika i cała szata graficzna, 

  przejrzystość. 
 

VI. Postanowienia ogólne: 

 nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu,  

 przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,  

 konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 29 marca 2022r. a o wynikach konkursu szkoły 
zostaną poinformowane drogą mailową, 

 w konkursie w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca  
i dwa wyróżnienia, 

 w kwestiach nie zawartych w regulaminie decyzje będzie podejmować Organizator 
konkursu.  

 
 

 

 

 

 

 


