
zdobądź tytuł  
MISTRZA GEOGRAFII

1. Konkurs będzie trwał do końca roku szkolnego 
2. Konkurs  jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSM Darłowo. 
3. Uczestnicy będą zdobywać punkty za udział w różnych 
konkursach związanych z geografią lub za zadania specjalne oraz 
imprezy organizowane w szkole. 
4. Uczestnicy mogą sobie wybierać, w czym chcą brać udział. 
O zwycięstwie będzie decydować liczba zgromadzonych punktów. 
6. Uczeń, który zgromadzi największą ilość punktów zdobędzie tytuł 
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7. Dla zwycięzcy oprócz tytułu przewidziana jest nagroda rzeczowa. 
Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczestnicy otrzymają również 
nagrody rzeczowe i tytuły wicemistrzów geografii. 
8. Za udział w konkursie uczniowie otrzymywać będą oceny celujące 
z geografii. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. 



- Uczestnicy mogą sobie wybierać, w czym chcą brać udział. Nie 
ma obowiązku uczestniczenia we wszystkim ale jest taka 
możliwość. O zwycięstwie będzie decydować liczba 
zgromadzonych punktów. 
- . Co miesiąc będzie przedstawiany ranking z punktacją 
poszczególnych osób biorących udział w konkursie. 
 
Można zdobywać punkty za: 
- udział w konkursie o Bałtyku- 
  etap szkolny – 1pkt, etap pozaszkolny - 5pkt 
 
- aktywny udział w projekcie polscy podróżnicy i odkrywcy 
  opis wybranego podróżnika -1pkt 
  udział w projekcie „Polscy podróżnicy i odkrywcy” – (od3 do 5pkt) 
 
- udział w wycieczce do Torunia i Wielkim Teście 
Geograficznym na Uniwersytecie w Toruniu 
za udział w wycieczce 2pkt za zakwalifikowanie się do testu-5pkt 
 
- udział w konkursie geograficzno- nautologicznym na 
Akademii Morskiej w Szczecinie - 5pkt 
 
- przygotowanie prezentacji- 3pkt 
(tematy do wyboru): 
wybrany konflikcie na świecie, 
zorza polarna, 
zanieczyszczenia (skażenia):wody lub powietrza lub gleby, 
gatunki roślin i zwierząt zagrożonych wymarciem, 
wody podziemne i artezyjskie, 



- ułożenie quizu na jeden z tematów: 
do wyboru ( cyklony, tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, wiatry 
na ziemi, chmury)- do końca ferii zimowych- 3pkt 
 
- udział w organizacji ogólnoszkolnej imprezy „Dzień 
Ziemi” –od 3 do5pkt 
 
- udział w akcji „Sprzątanie świata” -1 pkt 
 
- udział w grze terenowej „Wędrówka po okolicach 
Darłowa” - 1 czerwca 
udział -2 pkt, zwycięzcy -5 pkt 
 
- wycieczka rowerowa wzdłuż rzeki Wieprzy- 2pkt 


