Konkurs kuratoryjny z geografii

Drodzy Uczniowie, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie kuratoryjnym z geografii.
Konkurs odbędzie się 31.10.2019 r. (czwartek) o godzinie 9:00.
I.CELE KONKURSU


Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania, pogłębiania i weryfikowania wiedzy
z geografii.



Wdrażanie uczniów do biegłego posługiwania się wiedzą i korzystania z umiejętności
w celu rozwiązywania zadań problemowych z geografii.



Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, stawiania pytań, formułowania oceny,
hipotez

oraz

praktycznego

rozwiązywania

problemów

dotyczących

środowiska

geograficznego.


Kształcenie umiejętności formułowania prawidłowości oraz dokonywania uogólnień
dotyczących związków i zależności w środowisku geograficznym.



Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej oraz
wykorzystania wiedzy geograficznej w praktyce.



Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się geografii
i innych przedmiotów przyrodniczych.



Rozumienie interdyscyplinarnego charakteru geografii.



Popularyzacja aktualnych osiągnięć nauki w zakresie geografii i nauk pokrewnych.

II. WYMAGANIA KONKURSU
Konkurs geograficzny obejmuje i poszerza treści Podstawy programowej kształcenia ogólnego
z geografii w oparciu o:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 24 lutego 2017r., poz. 356)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977).

Wymagania ogólne obejmują:


korzystanie z różnych źródeł informacji (map, planów fotografii, rysunków, wykresów,
diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych) w celu zdobywania, przetwarzania
i prezentowania informacji geograficznej;



posługiwanie się słownictwem geograficznym w celu opisywania oraz wyjaśniania zjawisk
i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;



wykonywanie obliczeń z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geografii fizycznej
i społeczno-ekonomicznej;



lokalizowanie na mapach konturowych obiektów geograficznych, zjawisk i procesów
przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych;



czytanie i interpretację map różnej treści i o różnych skalach;



identyfikowanie

związków

przyrodniczym,

społeczno-gospodarczym

przestrzennych

(od

i

lokalnej

zależności
do

przyczynowo-skutkowych
i

globalnej),

kulturowym
formułowanie

z

w

środowisku

uwzględnieniem
uogólnień

i

skal

twierdzeń

prawidłowościach;


wyjaśnianie wzajemnych relacji środowisko przyrodnicze – człowiek oraz człowiek –
środowisko przyrodnicze;



wykazanie zróżnicowania przestrzennego warunków środowiska przyrodniczego oraz
działalności człowieka na Ziemi;



wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu rozumienia współczesnego świata i miejsca jakie
zajmuje w nim każdy człowiek;



poznawanie zróżnicowania społeczno–gospodarczego i kulturowego społeczeństw na świecie;



uzasadnianie

konieczności

racjonalnego

gospodarowania

zasobami

środowiska

przyrodniczego (zasada zrównoważonego rozwoju).

III. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
Uczestnicy konkursu powinni, na poszczególnych etapach, wykazać się wiadomościami
i umiejętnościami obejmującymi wskazane poniżej treści podstawy programowej kształcenia
ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu geografia na II etapie edukacyjnym.

ETAP I (szkolny)
Zakres merytoryczny dotyczy treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy
programowej geografii:
I. Mapa Polski – pkt 1-3.
II. Krajobrazy świata – pkt 1-7.
V. Ruchy Ziemi – pkt 1 - 6.
VI. Współrzędne geograficzne – pkt 1-3.
VII. Geografia Europy – pkt 1-13.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Ite
mid=472
Zgoda rodzica stanowi zał. nr 2 w podanym niżej linku:
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Zacznik%202_Zgoda%20rodzicw_opiek
unw.pdf

Zapraszam
Izabela Śmiałek – nauczyciel geografii

