REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ Bydgoszcz – 18oE”
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
zapraszają do udziału w Konkursie Miejskim „Bydgoszcz – 18oE”, który stanowi
kontynuację wzbogaconą o nowe treści oraz opartą o nowe podstawy programowe
konkursu geograficznego pt. „Z mapą nie zginiesz”.
I Cele konkursu:
 popularyzowanie wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych
Bydgoszczy i regionu,
 zwrócenie uwagi na szczególne położenie Bydgoszczy w Polsce, Europie i świecie,
 zainspirowanie do poznawania miasta oraz regionu w czasie wycieczek szkolnych
i rodzinnych wyjazdów,
 doskonalenie umiejętności posługiwania się mapami, planami, przewodnikami,
 rozwijanie zainteresowań przyrodą Polski i świata,
 kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego naszego miasta
i regionu.
II Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI.
III Zakres tematyczny konkursu:
 walory przyrodnicze (w tym pomniki przyrody, parki) Bydgoszczy i ich znaczenie dla
mieszkańców, miejsca przebiegu południka 18., posługiwanie się planem miasta,
 mapa – jej rodzaje, orientacja mapy, skala mapy, zamiana skal, zadania ze skalą,
 formy terenu na mapie poziomicowej, odczytywanie wysokości bezwzględnych
i względnych,
 określenie współrzędnych geograficznych, charakterystyka siatki geograficznej
i kartograficznej (treści wykraczające poza podstawy programowe),
 charakterystyka krajobrazów i warunków klimatycznych Polski i świata, lokalizacja na
mapie,
 roślinność i zwierzęta typowe dla danych krajobrazów,
 ogólna charakterystyka parków narodowych Polski i ich położenie.
IV Przebieg konkursu:
Etap I – szkolny – organizowany przez poszczególne szkoły we własnym zakresie i według
własnych ustaleń.
Etap II – miejski – w formie testu zawierającego zadania otwarte i zamknięte, w tym
z wykorzystaniem m.in. planu miasta, map regionu, Polski, świata.
V Termin i miejsce etapu miejskiego:
20 kwietnia 2015 r. godz. 1500, Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy,
ul. Goszczyńskiego 3
VI Warunki udziału w konkursie:
Każda szkoła podstawowa może zgłosić 2 - 3 uczniów wybranych po przeprowadzeniu eliminacji
szkolnych.

Termin zgłoszenia: do 10 kwietnia 2015 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: lopbydgoszcz@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: dokładną nazwę i numer szkoły, adres, wyraźnie zapisane imiona
i nazwiska uczniów oraz nauczycieli – oraz e-mail szkoły lub nauczyciela.

