
 

 

 

Ogólnopolski konkurs 

 „Wielki Test Wiedzy Geograficznej” 

R e g u l a m i n  

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wielki Test Wiedzy Geograficznej” i jest zwany dalej: 

„Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu we współpracy z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2018 r. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne; organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu. 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.   

2. Każda szkoła może zgłosić jeden 3-osobowy zespół uczniów. 

3. Dyrektor Szkoły, której uczniowie biorą udział w Konkursie, wskazuje nauczyciela, który 

sprawować będzie opiekę merytoryczną nad zgłoszoną drużyną lub drużynami, a w dniu 

zawodów zadba o właściwe wypełnienie kwestii organizacyjnych. 

4. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii ogólnej – fizycznej 

i społeczno-ekonomicznej oraz geografii regionalnej Polski i świata. 

§ 3. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. W I etapie o charakterze zamkniętym (bez udziału publiczności) uczestnicy konkursu – 

indywidualnie napiszą test liczący 50 pytań zamkniętych odnoszących się do zakresu 

tematycznego z § 2. Czas trwania I etapu – 50 min. 

3. Punkty zdobyte indywidualnie zostaną zliczone w zespołach; oprócz klasyfikacji zespołowej, 

sporządzona zostanie klasyfikacja indywidualna. 

4. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 5 najlepszych zespołów uczniów. 

 

 

 



5. Zdobyte w pierwszym etapie punkty (w zespole) zostaną przeniesione do II etapu 

z wykorzystaniem poniższego przelicznika: 

Liczba zdobytych punktów Przelicznik  

75 i mniej 0,00 
76 – 090  0,05 
91 – 105  0,06 

106 – 120  0,07 
121 – 135  0,08 
136 – 150  0,09 

6. Kolejny, drugi etap będzie miał charakter otwarty i odbędzie się w formie quizu. Uczniowie 

będą mieli do dyspozycji niezbędne pomoce naukowe i rekwizyty. Odpowiedzi oceniane będą 

zgodnie z punktacją podaną przed rozpoczęciem każdej konkurencji. 

7. W czasie pomiędzy etapami konkursu, zostaną zaproponowane uczniom warsztaty i pokazy 

naukowe, których wyboru dokonają na karcie zgłoszenia. Kwalifikacja do grup nastąpi według 

kolejności zgłoszeń. 

§ 4. 

NAGRODY 

1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 najlepszych zespołów (9 osób), zwanych 

laureatami Konkursu. 

2. Laureaci Konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego 

na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi UMK oraz dyplomy. 

3. Dodatkowymi nagrodami są wydawnictwa albumowe, naukowe i podróżnicze oraz drobny 

sprzęt turystyczny. 

§ 5. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

swoich danych osobowych wykorzystywanych wyłącznie dla celów organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu.  

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe. 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłyną one 

w istotny sposób na organizację i przebieg Konkursu. 

2. O każdej zmianie postanowień niniejszego Regulaminu uczestnicy zostaną zawiadomieni. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator.  
 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr Barbara Szyda  

 


