
Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum – rok szkolny 2014/2015

Tematyka konkursu

Poznajemy świat i Polskę.

Gorące i zimne obszary Ziemi – Afryka i Antarktyka.

Cele: 

- rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią,

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej,

- rozwijanie ciekawości świata i Polski.

II. Zakres umiejętności

Zadania  konkursowe  zostaną  opracowane  w  oparciu  o  podstawę  programową
przedmiotu  geografia  dla  gimnazjum zawartą  w Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 poz. 977). Na
wszystkich  etapach  konkursu  sprawdzane  będą  umiejętności  przewidziane  w
programach nauczania geografii  zgodnych z podstawą programową dla gimnazjum
oraz na etapie rejonowym i wojewódzkim dodatkowo:

- skala powierzchniowa,

- profil hipsometryczny,

- obliczanie spadku rzeki,

-  zastosowanie  wzorów  obliczania  wysokości  Słońca  nad  widnokręgiem  w  czasie
górowania w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,

- obliczanie wskaźników i mierników społeczno-gospodarczych.   

III. Zakres wymaganej wiedzy na poszczególnych etapach konkursu.

A. Etap szkolny:

1. Geografia fizyczna ogólna.

2. Geografia ekonomiczna ogólna.

3.  Geografia  regionalna:  Afryka  i  Antarktyka  (lokalizowanie  obiektów
geograficznych na mapach konturowych).

B. Etap rejonowy:

1. zakres etapu szkolnego oraz

2. Afryka i Antarktyka:
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a)  środowisko  przyrodnicze  (z  uwzględnieniem  pasatowej  cyrkulacji
powietrza),

b) gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego (surowce mineralne,
rolnictwo),

c) życie i działalność gospodarcza człowieka w Antarktyce oraz w państwach
położonych w strefie Sahelu,

d) ludność i osadnictwo w Afryce,

e) problemy społeczno-ekonomiczne w Afryce,

e) podział polityczny Afryki.

C. Etap wojewódzki:

1. zakres poprzednich etapów oraz

2.  Historia odkryć geograficznych Antarktyki,

3. Polska:

a) położenie i środowisko przyrodnicze,

b) regiony geograficzne,

c) gospodarka

d) ludność

e) walory turystyczne.

IV.  Wykaz  literatury  obowiązującej  uczestników  na  poszczególnych
etapach konkursu.

A. Etap szkolny.

1. Podręczniki  szkolne  dopuszczone  przez  MEN  do  użytku  szkolnego  w
gimnazjum.

2. Atlas geograficzny.
3. J. Flis: Szkolny słownik. Terminy geograficzne, WSiP, Warszawa.
4. D. Licińska: Słownik szkolny. Geografia – człowiek i  jego działalność, WSiP,

Warszawa.
5. J. Balon, J. Desperak, Tablice geograficzne, Wyd. Park Bielsko-Biała.

B. Etap rejonowy.

1. Literatura jak do etapu szkolnego oraz
2. Encyklopedia geograficzna świata, T. I, Wyd. OPRES, Kraków. Antarktyda str.

202 – 242.
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3. Encyklopedia geograficzna świata, T. II, Wyd. OPRES, Kraków. Afryka str. 24 –
124.

4. P.  Angiel:  Polski  kawałek  Antarktyki.  Stacja  im.  Arctowskiego.  Geografia  w
Szkole nr 4 (lipiec/sierpień) 2006 r. 

5. R. Smith: Antarktyda, National Geographic, Polska, nr 12 (grudzień) 2001 r.
6. T. Rosengerg: Etiopia,  National Geographic, Polska, nr 4 (kwiecień) 2010 r.
7. Świat w liczbach, Wyd. WSiP, Warszawa 2012 i nowsze.

C. Etap wojewódzki.

1. Literatura jak do wcześniejszych etapów oraz
2. Podręczniki do geografii Polski na poziomie gimnazjum dopuszczone przez

MEN do użytku szkolnego.
3. Caroline  Alexander:  Amundsen.  Biegun  Ziemi,  biegun  ambicji.  National

Geographic, Polska, nr 9 (wrzesień) 2011 r.
4. Z. Długosz: Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2001. – Rozdział Antarktyka.
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