REGULAMIN VII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY
O KRAJACH NORDYCKICH I SKANDYNAWSKICH „NORDALIADA”
NORDALIADA 2022 – NOWA FORMUŁA
Organizator: Liceum FILOMATA w Gliwicach
Patronat nad konkursem: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki

1. Cel konkursu
 rozbudzenie zainteresowań geografią krajów nordyckich, skandynawskich
 rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
i umiejętności podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów o tematyce
geograficzno-przyrodniczej związanej ze Skandynawią,
 wyłonienie utalentowanych uczniów, promowanie ich sukcesów oraz rozbudzanie
ciekawości poznawczej i twórczego ich działania.

2. Adresaci:
 uczniowie klas 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szczególnie zainteresowani
treściami geograficznymi, historycznymi, literaturą i życiem codziennym obszaru
Skandynawii i krajów nordyckich.

3. Treści konkursu:
 geografia Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii,
 kultura, sztuka, życie społeczne i polityczne, sławne osobowości, kuchnia, motoryzacjasport, gospodarka, życie codzienne, turystyka wymienionych wyżej krajów, barwy
narodowe, flagi, herby państwowe,
 mapa wymienionych krajów: krainy geograficzne, rzeki, jeziora, góry, wulkany, lodowce,
wyspy, półwyspy, fiordy, podział administracyjny, miasta i stolice,
 atrakcje turystyczne (m.in. przyrodnicze, architektoniczne).

4. Termin konkursu: 28 LISTOPADA 2022 r. (poniedziałek) w sali 101 (I piętro)
w Liceum FILOMATA, przy ulicy Bojkowskiej 20A w Gliwicach o godzinie 9.00.

5. Zasady przeprowadzenia konkursu:
 ilość etapów i uczestników - konkurs składa się z jednego etapu i ewentualnej dogrywki
jeśli w pierwszym podejściu konkursowym nie zostaną wyłonieni Laureaci, każda szkoła
może wystawić do konkursu tylko dwóch uczniów startujących w konkursie
indywidualnie,

 forma konkursu - uczniowie rozwiązują test składający się z zadań otwartych
i zamkniętych. Pierwsze 5-10 pytań testowych może być prezentowanych na ekranie
w formie prezentacji, kolejne zadania będą miały formę typowych zadań testowych.
Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów,
 ogłoszenie wyników - po zakończeniu rozwiązywania zadań konkursowych wszyscy
uczniowie wezmą udział w zajęciach pokazowych z geografii np. projekcja filmu, wykład
tematyczny dotyczący krajów nordyckich etc.. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
po części wykładowej.

6. Laureaci i finaliści konkursu:
 Laureatami konkursu zastaje troje uczniów (łącznie ze zwycięzcą), którzy zdobędą
największą ilość punktów. Otrzymują oni dyplomy oraz nagrody. W przypadku, gdy
większa ilość uczniów zdobędzie podobną ilość punktów przewidziana jest między nimi
dogrywka w celu wyłonienia Laureatów. Dogrywka ma charakter pytań ustnych lub
pisemnych, o czym każdorazowo decyduje przewodniczący Jury konkursu.
 Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdobędą minimum 70% punktów możliwych
do zdobycia otrzymują tytuł finalisty oraz dyplomy z wyróżnieniem.
 Pozostali uczestnicy, którzy zdobędą mniej niż 70% możliwych do zdobycia punktów
otrzymają podziękowania i potwierdzenia uczestnictwa w konkursie.

7. Zgłoszenia do konkursu:
 Zgłoszenia należy przesyłać tylko i wyłącznie droga mailową na adres:
geofilomata@gmail.com
 Zgłoszeń dokonujemy według podanego poniżej wzoru:
Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Imię
i
nazwisko Telefon kontaktowy,
ucznia
nauczyciela/li
adres e-mail
przygotowującego
1.
2.
 Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 20 listopada 2022 r.
 Do szkół/ osób zgłaszających szkołę do konkursu zostanie wysłane potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia (mailowe).
Literatura do konkursu: atlas geograficzny świata lub atlas do przyrody dla szkoły
podstawowej (dowolne wydawnictwo), wydawnictwa albumowe z zakresu geografii,
architektury, zabytków, kultury, sztuki etc. krajów nordyckich, których dotyczy konkurs
(dowolne wydawnictwa).
Koordynator konkursu: Dariusz Karolczyk (nauczyciel geografii) – przewodniczący PTG
Koło Terenowe w Gliwicach.

