
REGULAMIN SZKOLEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO 

 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Organizatorem konkursu jest Izabela Makowska – nauczycielka geografii. 

3. Pytania konkursowe zamieszczane są w elektronicznym i/ lub papierowym wydaniu gazetki 

szkolnej „Trzy po trzy” oraz w gablocie przy pracowni B47. 

Pytania są zamieszczane zestawami od 5 do 8 pytań w każdym zestawie. 

Pytania konkursowe obejmują zakres szeroko rozumianej geografii oraz turystyki. 

Pytania konkursowe mogą mieć formę zadań zamkniętych, zadań otwartych, rysunków, szkiców itp. 

4. Zestawy konkursowe przed wypełnieniem należy wydrukować lub przepisać. 

Uzupełnione zestawy trzeba dostarczyć do nauczycielki geografii w terminie podanym w gazetce lub 

w gablocie przy pracowni B47. 

Zestawy należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń/ uczennica. 

Pod każdym zestawem należy się czytelnie podpisać. 

5. Organizator w najszybszym możliwym terminie sprawdzi przekazane zestawy. Nie później niż 

miesiąc po ostatecznym terminie oddawania prac konkursowych. 

6. Odpowiedzi do pytań będą zamieszczane w gablocie przy Sali B47 maksymalnie tydzień po 

ostatecznym terminie oddawania rozwiązań lub w  kolejnym numerze gazetki „Trzy po trzy”.  

7. Nazwiska osób, które osiągną najwyższe wyniki (powyżej 90%) zostaną opublikowane w 

kolejnym numerze gazetki oraz w gablocie przy pracowni B47. 

8. Organizator wraz z komisją (przedstawiciele uczniów, redakcja gazetki szkolnej) podczas 

losowania spośród najwyższych wyników wylosują 3 osoby, które otrzymają drobne nagrody 

rzeczowe. 

9. Nagrodę wręczy przedstawiciel Dyrekcji wraz z Organizatorem we wcześniej ustalonym 

terminie. 

10. Spośród osób, które najefektywniej i najintensywniej będą brały udział w poszczególnych 

etapach „Konkursu geograficznego”, zostanie wyłoniona trójka uczniów, która otrzyma dyplomy 

oraz nagrody.  

11. Dokładna data rozstrzygnięcia konkursu będzie podana w terminie późniejszym. 

 

CELE KONKURSU 

 Propagowanie wiedzy geograficznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

 Promowanie rozwoju turystyki w Piotrkowie Trybunalskim, powiecie piotrkowskim oraz 

województwie łódzkim 

 Rozwijanie zainteresowań turystycznych, krajoznawczych związanych z Polską oraz resztą 

świata 

 Wskazywanie uroków Polski, Europy i świata 

 Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na szczegółowe i trudne pytania 

 

 


