
Regulamin Konkursu Geograficznego „ Obieżyświat” dla uczniów klas V-VIII  

Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie Cele 

konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań i pasji geograficznych uczniów,  

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,  

- pogłębianie wiedzy geograficznej,  

- wyłanianie uczniów o szczególnych zainteresowaniach geografią,  

- zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy, poszukiwania informacji,     

pracy z mapą,  

- kształtowanie umiejętności wykorzystanie własnej wiedzy do rozwiązywania zadań,  

- kształtowanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy geograficznej,  

- kształtowanie postawy systematycznej pracy, wytrwałości,  

- stwarzanie możliwości rozwoju i współzawodnictwa.  

Uczestnicy konkursu:  

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie, 

którzy są prawdziwymi pasjonatami geografii.  

Czas trwania konkursu:  

Październik 2022  - maj 2023 Organizatorzy 

konkursu:  

Nauczyciele geografii Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie Zakres 

wiedzy:  

Tematyka konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wykraczające  poza 

podstawę programu nauczania geografii w szkole podstawowej oraz pracę z mapą, a zadania 

konkursowe są o różnym stopniu trudności. Zadania mają skłaniając ucznia do poszukiwania 

informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej.  

Przebieg konkursu:  

Do 1-ego dnia każdego miesiąca (październik – kwiecień) na stronie internetowej szkoły 

www.sp5chelm.internetdsl.pl będą publikowane zadania w zakładce Szkolny Konkurs 

Geograficzny „ Obieżyświat” dla klasy V-VIII.  



Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań i przekazaniu rozwiązań do 

nauczyciela geografii w terminie do10-ego każdego miesiąca. Rozwiązane zadania na 

kartkach formatu A-4 należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.  

Rozwiązania sprawdzają organizatorzy konkursu, a wyniki konkursu będą ogłaszane na 

stronie internetowej szkoły w terminie poprzedzającym publikację zadań na kolejny miesiąc. 

Zadania powinny być rozwiązane samodzielnie, a ocenie podlega poprawność merytoryczna.  

Warunkiem sprawdzenie jest czytelność i estetyka pracy. Zadania będą oceniane według 

podanej punktacji, a uzyskane punkty w kolejnych etapach konkursu będą sumowane.   

Finał konkursu odbędzie się w maju 2023 roku.  W finale biorą udział uczniowie, których 

wynik uzyskany od X do IV wraz z wynikiem finałowym może zmienić ogólną klasyfikację. 

Praca ucznia w szkole będzie polegała na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w obecności 

nauczyciela. Uczniowie zostaną poinformowani o terminie i miejscu przebiegu finału 

konkursu.   

Tytuł „ Obieżyświata” otrzymuje uczeń z największą liczbą punktów uzyskanych z całości 

rozgrywek. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody.   

Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają organizatorzy konkursu.  

Dopuszcza się zmiany w regulaminie spowodowane sytuacją pandemiczną COVID 19.  

  

  

  

  


