REGULAMIN
Szkolny konkursu wiedzy „100 pytań wiedzy o Polsce”
dla uczniów klas VIII i III klas gimnazjalnych

Organizator :
• Społeczna Szkoła Podstawowa Ad Astra w Miliczu
Koordynatorzy: mgr Kamila Kantorska

Cele:
• pogłębienie wiadomości o Polsce, poznanie piękna Ziemi Ojczystej;
• przybliżenie aspektów geograficznych, przyrodniczych i kulturoznawczych Polski;
• kształtowanie poczucia jedności narodowej i szacunku do symboli narodowych;
• zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce;
• stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyłanianie talentów; poprzez: tworzenie całościowego
obrazu świata;
• łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody;
• nabywanie umiejętności interpretacji otaczającego nas środowiska, zjawisk i procesów oraz oceny
działalności człowieka w środowisku przyrodniczym;
• kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i więzi ucznia z krajem ojczystym.
• rozumienie współczesnego świata charakteryzującego się zróżnicowaniem społeczeństw i ich działań oraz
wielkim tempem zmian;
• dostrzeganie wzajemnych powiązań regionalnych i globalnych, opartych na wiedzy o zróżnicowaniu
przyrodniczym, gospodarczym, społecznym Polski i innych krajów świata;
• wyjaśnianie dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych w Polsce, prowadzących do
rozumienia ich przyczyn i skutków;
Uczestnicy :
• Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII i III Społecznej Szkoły Podstawowej Ad Astra w Miliczu

Zasady:
• Każdy uczeń, który zostanie zgłoszony do udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć
w dniu konkursu wypełnioną „Zgodę” Rodziców / Prawnych Opiekunów (załącznik) na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby Konkursu.
• Konkurs przebiega bez udziału publiczności.
• Uczniowie będą rozwiązywać test z zagadnień dotyczących naszej Ojczyzny i mają na to

jedną godzinę lekcyjną - 45 minut.
• Uczestnicy proszeni są o przybycie z przyborami do pisania.
• Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty.

Zakres merytoryczny Konkursu:
Pytania konkursowe obejmują tematykę z zakresu różnych edukacji, zawierając treści podstawy
Programowej:
- Mapa ogólnogeograficzna i polityczno-administracyjna Polski.
- Położenie Polski na świecie i w Europie (geograficzne, polityczne).
- Zróżnicowanie warunków środowiska przyrodniczego w Polsce i ich charakterystyka.
- Ludność Polski. Sieć osadnicza.
- Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski (zgodnie z podstawą programową).
- Regiony geograficzne Polski i ich charakterystyka.
- Charakterystyka przyrodnicza, społeczno-gospodarcza i ludnościowa Polski
- opisuje obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz określa ich położenie na mapie;
- Najważniejsze regiony turystyczne oraz atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski. Turystyka a
środowisko przyrodnicze.
- Rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach i na ilustracjach;

Ogłoszenie wyników, nagrody:
• Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły
• Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Termin konkursu:
9 listopada 2018r (piątek) – 6 godz. lek., gab. M2

