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WSTÊP

W roku bie¿¹cym nast¹pi³y istotne zmiany w organizacji olimpiad przedmiotowych. Przez 35 lat
Komitet G³ówny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej systematycznie przygo-
towywa³ kolejne edycje olimpiady og³aszaj¹c tematy pierwszego etapu z takim wyprzedzeniem, aby
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli–opiekunów mogli w czasie wakacji przygotowaæ siê do zbiera-
nia materia³ów i prowadzenia w³asnych obserwacji w terenie. Przed zakoñczeniem roku szkolnego
regulamin naszych olimpiad by³ dostêpny dla uczniów i nauczycieli. Po raz pierwszy nie mogliœmy
dotrzymaæ tego terminu ze wzglêdu na harmonogram og³oszonego przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej konkursu ofert na organizacjê Olimpiad. Mimo licznych interwencji ze strony organizatorów
olimpiad, warunki konkursu zosta³y podane do wiadomoœci dopiero pod koniec maja i dotycz¹ jedynie
organizacji olimpiad w roku szkolnym 2009/2010. 

Polskie Towarzystwo Geograficzne za poœrednictwem Komitetu G³ównego OGiON przyst¹pi³o do
konkursu sk³adaj¹c ofertê w wyznaczonym terminie 10 czerwca br. Dopiero w drugiej po³owie sierp-
nia otrzymaliœmy informacjê, ¿e nasza oferta na organizacjê XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX
Olimpiady Nautologicznej zosta³a przyjêta. W wymaganym przez MEN terminie, tj. do 25 sierpnia,
z³o¿yliœmy podpisan¹ z naszej strony umowê. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie otrzymamy
zarówno podpisan¹ przez MEN umowê jak i œrodki (bardzo okrojone w stosunku do potrzeb) na orga-
nizacjê zawodów I stopnia. 

Pozostaje nam wierzyæ, ¿e zaszczepione w naszej licznej olimpijskiej geograficznej rodzinie

przez Pani¹ Profesor Annê Dylikow¹ przekonanie, ¿e „w ka¿dej sytuacji najwa¿niejsze jest dobro

ucznia”, pozwoli na przezwyciê¿enie trudnoœci i przygotowanie zawodów I stopnia na odpowied-

nim poziomie.

Umowa wejdzie w ¿ycie dopiero we wrzeœniu br. i dotyczy jedynie jednego roku szkolnego, nie
gwarantuje wiêc ci¹g³oœci pracy organizacyjnej Komitetu G³ównego i Komitetów Okrêgowych. Z tego
powodu jesteœmy zmuszeni do dokonania zmian w regulaminie XXXVI Olimpiady Geograficznej 
i XIX Olimpiady Nautologicznej. Uprzejmie prosimy o bardzo szczegó³owe zapoznanie siê z regu-
laminem, przestrzeganie podanych terminów, oraz œledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Olimpiady przedmiotowe dzia³aj¹ na podstawie „Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad” (Dziennik Ustaw RP nr 13 z dn. 18 II 2002 r., poz. 125).

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzy³o w roku szkolnym 2009/2010 organizacjê Olimpiady
Geograficznej i Nautologicznej w drodze konkursu Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu. 
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W zaistnia³ej sytuacji Komitet G³ówny nie mo¿e podejmowaæ ¿adnych zobowi¹zañ dotycz¹cych
nastêpnych edycji naszej olimpiady.

¯yczymy m³odym geografom aby pomimo trudnoœci przygotowali wartoœciowe prace na zawody 
I stopnia, zwyciêsko przeszli przez eliminacje okrêgowe i uzyskali tytu³y finalisty lub laureata XXXVI
Olimpiady Geograficznej, a najlepsi spoœród nich odnieœli sukcesy na VIII Miêdzynarodowej
Olimpiadzie Geograficznej organizowanej w 2010 r. przez Miêdzynarodow¹ Uniê Geograficzn¹ na
Tajwanie.

Aktualne informacje o Olimpiadzie mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej

www.ogin.edu.pl 
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I. INFORMACJE WSTÊPNE

Celem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej jest rozbudzanie wœród m³odzie¿y szkol-
nej zainteresowania geografi¹, wykrywanie i rozwijanie uzdolnieñ, pobudzanie do twórczego myœlenia,
podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejêtnoœci jej stosowania w dzia³aniu prakty-
cznym. Celem Olimpiady Nautologicznej jest rozbudzanie wœród m³odzie¿y szkolnej równie¿ zaintere-
sowañ zwi¹zanych z geografi¹ morza, gospodark¹ morsk¹, dziejami Polski na morzu, tradycjami Pol-
skiej Marynarki Wojennej, ¿eglarstwem i szkolnictwem morskim. Olimpiady s³u¿¹ te¿ zapewnieniu
dop³ywu odpowiednich kandydatów do szkó³ wy¿szych i przyczyniaj¹ siê do lepszego ich przygotowa-
nia do studiów.

Olimpiadê przeprowadza Komitet G³ówny powo³any przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Prezydium Komitetu G³ównego:

– przewodnicz¹ca – prof. dr hab. Teresa Madeyska
– wiceprzewodnicz¹cy – dr hab. Zbigniew Podgórski 
– wiceprzewodnicz¹cy – prof. dr hab. Stanis³aw Musielak
– kierownik organizacyjny – mgr Ma³gorzata Sikorska
– cz³onek Prezydium – prof. dr hab. Boles³aw Domañski
– cz³onek Prezydium – dr. Ryszard Szczêsny

Cz³onkowie Komitetu G³ównego:

dr Micha³ Augustyniak, dr Maria Bac-Moszaszwili, dr Marek Barwiñski, mgr Anna Becker-Kuliñska,
dr Marek Doktor, dr Jacek Ferdynus, kmdr ppor. mgr in¿. Roman Jurak, dr B. Kiciñska (urlop), mgr
Wies³aw Kosakowski, mgr Katarzyna Kot, El¿bieta Lewandowska, dr El¿bieta Marsza³ek, dr hab.
Piotr Migoñ prof. UWr, dr hab. Tadeusz Palmowski prof. UGd, dr hab. Jacek Pas³awski prof. UW,
prof. dr hab. F. Plit (urlop), doc. dr hab. Joanna Plit, dr Jolanta Rodzoœ, prof. dr hab. Henryk 
Rogacki, Tomasz Sawicki, dr Waldemar Sroka, dr Krystyna Szmigel, mgr Jakub Szmyd, dr hab. Adam
Weintrit prof. AM, dr Jan Wendt, prof. dr hab. Wies³aw Ziaja.  

Komisja Zadañ: 

Geografia: dr R. Szczêsny (przewodnicz¹cy), dr M. Bac-Moszaszwili, mgr K. Kot, prof. dr hab.
T. Madeyska, doc. dr hab. J. Plit, mgr J. Szmyd. 
Nautologia: prof. dr hab. S. Musielak (przewodnicz¹cy), kmdr ppor. mgr in¿. R. Jurak, dr E. Marsza-
³ek, dr hab. T. Palmowski prof. UGd, dr hab. A. Weintrit prof. AM, dr J. Wendt.
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Adres biura Komitetu G³ównego: 

02-732 WARSZAWA, ul. Podbipiêty 2
tel./aut.fax/aut.sekretarka: 0-22 843 7469 [fax  i  sekretarka  czynne ca³¹ dobê]
e-mail:  biuro_kg_ogion@sferia.net
sta³e dy¿ury:  wtorki 14 – 18, czwartki 10 – 14 

Za organizacjê i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia odpowiedzialne s¹ (powo³ane przez Komitet
G³ówny) Komitety Okrêgowe, dzia³aj¹ce w porozumieniu z Kuratoriami Oœwiaty. 

Wszelkich informacji zwi¹zanych z przebiegiem Olimpiady udzielaj¹ Sekretarze Komitetów Okrêgowych.

K.O. z siedzib¹ w Bia³ymstoku (obejmuje woj. podlaskie)
15-762 BIA£YSTOK, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 (Publiczne Gimnazjum nr 9), 
Sekretarz: mgr Bo¿ena STEPANIUK, 
tel. dom. 0-85 743 7323, tel. kom. 0-602 430 775

siedziba 

Komitetu 

Okrêgowego

Bia³ystok 

Gdynia

Kraków

Lublin 

£ódŸ

Olsztyn 

Poznañ 

Sosnowiec 

Szczecin 

Toruñ 

Warszawa 

Wroc³aw 

przewodnicz¹cy 

Komitetu 

Okrêgowego

dr El¿bieta Jekatierynczuk-Rudczyk

dr Wojciech Portalski 

prof. dr hab. Zbigniew D³ugosz 

dr Jan Rodzik

mgr Jadwiga Kop 

dr Marta GwiaŸdziñska-Goraj

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

dr Adam Hibszer 

prof. dr hab. Ryszard Borówka

prof. dr hab. Henryk Rochnowski

dr Maria Korotaj-Kokoszczyñska

dr hab. Zdzis³aw Jary

sekretarz 

Komitetu 

Okrêgowego

mgr Bo¿ena Stepaniuk

mgr Jacek Niesyt

mgr Jerzy Desperak

dr El¿bieta Kardaszewska 

mgr El¿bieta Buszkiewicz

mgr Zofia Wojtkowicz

mgr Danuta Czaja

dr Maria Fajer

in¿. Bo¿ena Kosiñska

dr Przemys³aw Charzyñski

mgr Marta Bobiatyñska

mgr Barbara Bieroñska

województwa pod-

legaj¹ce Komitetowi

Okrêgowemu

podlaskie

pomorskie

ma³opolskie

podkarpackie

lubelskie

³ódzkie

œwiêtokrzyskie

warmiñsko-mazurskie

wielkopolskie

œl¹skie

lubuskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

dolnoœl¹skie

opolskie
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K.O. z siedzib¹ w Gdyni (obejmuje woj. pomorskie)
81-378 GDYNIA, al. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 46
Katedra Geografii Ekonomicznej (Uniwersytet Gdañski) 
Sekretarz: mgr Jacek NIESYT, 
tel. s³u¿b. 0-58 523 6625
e-mail: geojn@univ.gda.pl

K.O. z siedzib¹ w Krakowie (obejmuje woj. ma³opolskie i podkarpackie)
30-084 KRAKÓW, ul. Podchor¹¿ych 2, Instytut Geografii, 
Sekretarz: mgr Jerzy DESPERAK, 
tel. dom.: 0-12 654 3419,  
tel. kom.: 0-504 412 111 lub 0-796 499 696
e-mail: desjer@interia.pl

K.O. z siedzib¹ w Lublinie (obejmuje woj. lubelskie)
20-718 LUBLIN, al. Kraœnicka 2 c,d, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, pok.108A, 
Sekretarz: dr El¿bieta KARDASZEWSKA, 
tel. s³u¿b. 0-81 537 5510 w.141, tel. kom.: 0-691 550 346
e-mail: ekardaszewska@gmail.com

K.O. z siedzib¹ w £odzi (obejmuje woj. ³ódzkie i œwiêtokrzyskie)
90-139 £ÓDZ, ul. Narutowicza 88, Zak³ad Geologii Uniwersytetu £ódzkiego, 
Sekretarz: mgr El¿bieta BUSZKIEWICZ, 
e-mail: elbusz@wp.pl,  olimpiada@geo.uni.lodz.pl, 
informacje na stronie internetowej:  http://www.geo.uni.lodz.pl/~olimpiada/

K.O. z siedzib¹ w Olsztynie (obejmuje woj. warmiñsko-mazurskie)
10-447 OLSZTYN, ul. G³owackiego 17, 
Warmiñsko-Mazurski Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
Sekretarz: mgr Zofia WOJTKOWICZ
tel. dom. 0-89 526 6542 (po 18.00)

K.O. z siedzib¹ w Poznaniu (obejmuje woj. wielkopolskie)
61-680  POZNAÑ, ul. Dziêgielowa 27,  
Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, 
Sekretarz: mgr Danuta CZAJA, 
tel. s³u¿b. 0-61 829 6297, 0-61 829 6301
e-mail: czadan@amu.edu.pl 

`
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K.O. z siedzib¹ w Sosnowcu (obejmuje woj. œl¹skie)
41-200 SOSNOWIEC, ul. Bêdziñska 60, 
Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, pok. 119
Sekretarz: dr Maria FAJER, 
tel. s³u¿b. 0-32 368 9469 (wtorek godz. 13-14;  œroda godz. 11-12) 
e-mail:  maria.fajer@us.edu.pl,  mariafajer@interia.pl 
informacje na stronie internetowej: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/olimpiada_geograficzna_i_nautolo.htm 

K.O. z siedzib¹ w Szczecinie (obejmuje woj. zachodniopomorskie i lubuskie)
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 18, Uniwersytet Szczeciñski, 
Instytut Nauk o Morzu, Zak³ad Geologii i Paleogeografii
Sekretarz: in¿. Bo¿ena KOSIÑSKA, 
tel. s³u¿b. 0-91 444 2355, 0-91 444 2358
tel. kom. 0-601 780 030
e-mail: ogin@univ.szczecin.pl 
informacje na stronie internetowej: www.us.szc.pl/ogin 

K.O. z siedzib¹ w Toruniu (obejmuje woj. kujawsko-pomorskie)
87-100 Toruñ, ul. Gagarina 9, 
Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi UMK, Pracownia Dydaktyki 
Sekretarz: dr Przemys³aw CHARZYÑSKI, 
tel. s³u¿b. 0-56 611 2625, fax 0-56 611 2586, tel. kom. 0-664 747 173 
e-mail: pecha@geo.uni.torun.pl 
informacje na stronie internetowej: https://moodle.umk.pl/OG/

K.O. z siedzib¹ w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie)
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30 
Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
Katedra Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa 
Sekretarz: mgr Marta BOBIATYÑSKA, 
tel. 0-22 552 1513 (godziny dy¿urów zostan¹ podane we wrzeœniu 2009 r.) 
fax. (022) 55 21 521
e-mail: marta_bobiatynska@yahoo.com 
informacje na stronie internetowej:  http://sites.google.com/site/ogwarszawa/

K.O. z siedzib¹ we Wroc³awiu (obejmuje woj. dolnoœl¹skie i opolskie)
50-137 Wroc³aw, Pl. Uniwersytecki 1
Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sekretarz: mgr Barbara BIEROÑSKA,
tel. s³u¿b. 0-71 375 2288
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II. Regulamin

II – 1.  ORGANIZACJA ZAWODÓW

W okresie poprzedzaj¹cym zawody nauczyciele zapoznaj¹ uczniów z za³o¿eniami Olimpiady, oma-
wiaj¹ tematykê i terminarz zawodów, ustalaj¹ listê uczniów zg³aszaj¹cych chêæ udzia³u w zawodach 
i wspólnie z nimi opracowuj¹ plan pracy. Listê kandydatów przygotowuj¹cych siê do startów w pierw-
szym etapie XXXVI Olimpiady Geograficznej szko³y obowi¹zkowo przesy³aj¹ do odpowiedniego
Komitetu Okrêgowego do 5 paŸdziernika (w zg³oszeniu nale¿y podaæ imiê i nazwisko ucznia, klasê
i nazwisko nauczyciela–opiekuna). Szko³a mo¿e przeprowadziæ wstêpne zawody, maj¹ce na celu
sprawdzenie zainteresowañ i umiejêtnoœci uczniów. Wymagania trzeba ograniczyæ do materia³u naucza-
nia geografii w klasie, do której uczeñ aktualnie uczêszcza, i materia³u klas poprzednich.

1. Zawody I stopnia

Zawody te s¹ wspólne dla obu olimpiad. Polegaj¹ na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej
pisemnej pracy konkursowej na wybrany temat (tematy prac i kryteria oceny na str. 21).

Szko³a musi przes³aæ prace uczniów do macierzystego Komitetu Okrêgowego w terminie 
do 15 listopada. Prace dostarczone po tym terminie nie bêd¹ przyjmowane. 

Do ka¿dej pracy musi byæ do³¹czona „Karta oceny pracy” (patrz wzór) wype³niona i podpisana przez
opiekuna pracy konkursowej. 

Wys³anie pracy jest równoznaczne ze zgod¹ ucznia na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych przez Komitety Okrêgowe i Komitet G³ówny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nauto-
logicznej dla celów postêpowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów XXXVI
Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej, a tak¿e na publikowanie wyników
zawodów, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 1997 r. nr 133 poz.883 z póŸniejszymi zmianami).

Ocenê prac konkursowych, wed³ug punktacji podanej przez Komitet G³ówny, przeprowadzaj¹
Komitety Okrêgowe. One te¿ rozstrzygaj¹ wszelkie w¹tpliwoœci zwi¹zane z wyborem obiektu opraco-
wania, po¿¹danym doborem treœci itp. Po zakoñczeniu oceny prac Komitety Okrêgowe ustalaj¹ listê
zawodników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia i zawiadamiaj¹ szko³y o wynikach zawodów 
I stopnia oraz o terminie i miejscu zawodów okrêgowych, umieszczaj¹c og³oszenie na stronie interne-
towej. Zawodnicy dopuszczeni do zawodów II stopnia przesy³aj¹ do Komitetu Okrêgowego 
do 15 stycznia ankietê osobow¹. (patrz wzór)

UWAGA: Decyzj¹ Komitetu G³ównego, prawo startu w XXXVI OG bez koniecznoœci uczest-

niczenia w I etapie zawodów przys³uguje uczniom, którzy uczestniczyli w zawodach ustnych II

etapu XXXV OG. 
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Uczeñ, który chce wykorzystaæ przywilej, powinien (poprzez szko³ê) zg³osiæ ten fakt do odpowied-
niego Komitetu Okrêgowego (do 5 paŸdziernika). Brak zg³oszenia w terminie bêdzie traktowany jako
rezygnacja ze startu w tej edycji Olimpiady.

Przechowywanie prac pisemnych I etapu przez Komitety Okrêgowe: 
Prace uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu Olimpiady, s¹ przechowywane

w Komitecie Okrêgowym do zakoñczenia zawodów II etapu. Po tym terminie Komitety Okrêgowe
mog¹ zwracaæ prace szko³om. 

Prace uczniów zakwalifikowanych do II etapu s¹ przechowywane w Komitecie Okrêgowym do
koñca danej edycji Olimpiady. Po tym terminie Komitety Okrêgowe mog¹ zwracaæ prace szko³om. 

UWAGA: 1. Prace mog¹ odbieraæ uczniowie lub ich szko³y. 

2. Nie odebrane prace bêd¹ przechowywane w Komitecie Okrêgowym tylko przez

trzy miesi¹ce (od terminu zwrotu), po czym bêd¹ niszczone.

2. Zawody II stopnia – okrêgowe

S¹ wspólne dla obu olimpiad. Odbywaj¹ siê w lutym (w terminie uzgodnionym z MEN) w ci¹gu
dwóch dni, w warunkach kontrolowanej samodzielnoœci i obejmuj¹ czêœæ pisemn¹ i ustn¹. W czêœci 
ustnej bior¹ udzia³ najlepsi uczestnicy czêœci pisemnej. 

Czêœæ ustna zawodów odbywa siê z udzia³em publicznoœci. 
Komitet G³ówny zastrzega sobie prawo zmiany organizacji przebiegu zawodów II stopnia 

w zale¿noœci od wysokoœci dotacji jak¹ otrzyma od MEN na organizacjê Olimpiady w 2010 roku.

Uczniowie maj¹ prawo do zwolnienia z zajêæ szkolnych na czas zawodów. Organizator zapewnia
nocleg, wy¿ywienie oraz zwrot kosztów podró¿y (najtañszym œrodkiem lokomocji i tylko na podstawie
do³¹czonych biletów). 

Po zakoñczeniu zawodów II stopnia Komitet G³ówny dokonuje weryfikacji wyników prac pisemnych
zawodników dopuszczonych do czêœci ustnej. Weryfikacja polegaj¹ca na powtórnej ocenie s³u¿y
sprawdzeniu jednolitoœci zastosowanych kryteriów. Dopiero po zakoñczeniu weryfikacji podawane s¹
oficjalne wyniki zawodów okrêgowych i wy³aniana jest grupa zawodników zakwalifikowanych do
zawodów centralnych. Decyzjê tê wraz z punktacj¹ Komitet G³ówny og³asza na stronie interne-

towej www.ogin.edu.pl  

Pozosta³ym uczestnikom zawodów II stopnia (czyli niedopuszczonym do zawodów ustnych),
uzyskan¹ przez nich punktacjê podaj¹ na stronie internetowej Komitety Okrêgowe w terminie do 
3 marca.  

3. Zawody III stopnia Olimpiady Geograficznej – fina³owe

Odbywaj¹ siê w kwietniu (w terminie uzgodnionym z MEN) w ci¹gu trzech dni, w warunkach kon-
trolowanej samodzielnoœci. Obejmuj¹ czêœæ pisemn¹, obowi¹zkowe zajêcia terenowe i czêœæ ustn¹.
Zawodnicy, którzy w czêœci pisemnej zdobêd¹ minimum punktów ustalone w czasie zawodów przez
Komitet G³ówny, otrzymuj¹ tytu³ finalisty Olimpiady Geograficznej. Najlepsi spoœród finalistów zosta-
j¹ zakwalifikowani do ustnej czêœci zawodów. Na podstawie wyników obydwu czêœci zawodów
fina³owych najlepsi ich uczestnicy otrzymuj¹ tytu³ laureata Olimpiady Geograficznej.
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4. Zawody III stopnia Olimpiady Nautologicznej – fina³owe

Odbywaj¹ siê w tych samych dniach co zawody Olimpiady Geograficznej. Mog¹ w nich wzi¹æ 
udzia³ wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do zawodów fina³owych XXXVI Olimpiady Geograficznej.

Zawody odbywaj¹ siê w warunkach kontrolowanej samodzielnoœci. Obejmuj¹ czêœæ pisemn¹ i ustn¹.
Zawodnicy, którzy w czêœci pisemnej zdobêd¹ minimum punktów ustalone w czasie zawodów przez
Komitet G³ówny, otrzymuj¹ tytu³ finalisty Olimpiady Nautologicznej.

Najlepsi spoœród finalistów zostaj¹ zakwalifikowani do ustnej czêœci zawodów. Na podstawie
wyników obydwu czêœci zawodów fina³owych najlepsi ich uczestnicy otrzymuj¹ tytu³ laureata
Olimpiady Nautologicznej. 

5. Ocenianie zawodników

Ocena zawodników w ka¿dym etapie jest niezale¿na – na wyniki zawodów okrêgowych nie wp³ywa
suma punktów zdobyta w I etapie zawodów, na wyniki zawodów fina³owych nie wp³ywaj¹ wyniki 
I etapu ani zawodów okrêgowych.

6. Udzia³ w imprezach miêdzynarodowych 

Komitet G³ówny kwalifikuje zawodników do udzia³u w Olimpiadzie Miêdzynarodowej spoœród 
8 najlepszych laureatów XXXV i XXXVI Olimpiady Geograficznej bêd¹cych w 2010 roku uczniami.
W celu wy³onienia ekipy na zawody miêdzynarodowe organizowany jest kilkudniowy obóz szkole-
niowy. W czasie obozu sprawdzane s¹: znajomoœæ jêzyka, w którym odbywaj¹ siê zawody, umiejêtnoœæ
pracy w terenie oraz pracy w zespole. Obóz obejmuje równie¿ przygotowanie do specyfiki zawodów
miêdzynarodowych. Miêdzynarodowa Olimpiada Geograficzne organizowana w 2010 r. przez Miêdzy-
narodow¹ Uniê Geograficzn¹ odbêdzie siê na Tajwanie.  

II – 2.   WYMAGANIA 

W zawodach mog¹ uczestniczyæ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych interesuj¹cy siê geografi¹,
ewentualnie równie¿ nautologi¹. Obowi¹zuje ich znajomoœæ materia³u (obejmuj¹cego i poszerzaj¹cego
treœci podstawy programowej geografii) przewidzianego w ramowym planie nauczania oraz umiejêt-
noœæ wykorzystania obserwacji, literatury, materia³ów kartograficznych, statystycznych itp., umiejêt-
noœæ wysnuwania wniosków, interpretacji faktów, pos³ugiwania siê terminologi¹ naukow¹.

W Olimpiadzie mog¹ uczestniczyæ równie¿ gimnazjaliœci – laureaci konkursów lub realizuj¹cy indy-
widualny program nauki.

1. Wymagania w zawodach I stopnia

W zawodach I stopnia uczestnik musi wykazaæ siê poziomem wiedzy i umiejêtnoœci wystarczaj¹cym
do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakoñczenie nauki przedmiotu. 
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Wymagania w zawodach I stopnia s¹ jednakowe dla uczestników obu Olimpiad:
– uczniowie pisz¹ pracê na jeden temat, wybrany spoœród podanych,
– ka¿dy uczeñ wykonuje pracê indywidualnie. Opracowania zbiorowe nie bêd¹  przyjmowane,
– uczniowie wykonuj¹ pracê samodzielnie, ale mog¹ korzystaæ z konsultacji nauczyciela/opiekuna

pracy, szczególnie w zakresie metod pracy terenowej, literatury  metodycznej oraz konstrukcji tekstu,
– praca powinna byæ przeczytana i zaopiniowana przez przez nauczyciela/opiekuna pracy (patrz: wzór

„Karty oceny pracy”)
– Komitety Okrêgowe przyjmuj¹ do oceny prace, których autorzy spe³nili wszystkie warunki formalne

(patrz rozdz. II–4). Prace nie odpowiadaj¹ce podanym kryteriom bêd¹ odsy³ane przez Komitety
Okrêgowe do szkó³ z powiadomieniem, ¿e nie zosta³y zakwalifikowane do I etapu XXXVI Olimpiady
Geograficznej. 

– do zakwalifikowania do zawodów II stopnia konieczne jest uzyskanie w I etapie oceny co naj-

mniej 80 punktów.

2. Wymagania w zawodach II stopnia

W zawodach II stopnia („okrêgowych”) uczestnik musi wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami
(okreœlonymi programem nauczania geografii w szko³ach ponadgimnazjalnych) wystarczaj¹cymi do
uzyskania oceny celuj¹cej na zakoñczenie nauki przedmiotu oraz orientacj¹ w bie¿¹cych wa¿nych
wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce i na œwiecie.

3. Wymagania w zawodach III stopnia

Olimpiada Geograficzna

Zakres wymagañ jak w zawodach I i II stopnia, jednak poziom wiedzy i umiejêtnoœci musi wyraŸnie
wykraczaæ poza wymagania szkolne. 

Olimpiada Nautologiczna

Uczestnicy Olimpiady Nautologicznej powinni siê wykazaæ:
– wiedz¹ i umiejêtnoœciami okreœlonymi programem geografii szko³y ponadgimnazjalnej ze szczegól-

nym uwzglêdnieniem geografii morza i gospodarki morskiej,
– wiedz¹ z zakresu dziejów Polski na morzu, tradycji Marynarki Wojennej i szkolnictwa morskiego.

Wskazana jest te¿ znajomoœæ zalecanej literatury nautologicznej (V)
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II – 3.   UPRAWNIENIA

Zgodnie z „rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” (Dziennik
Ustaw RP nr 13 z dn. 18 II 2002 r., poz. 125) uprawnienia przys³uguj¹ce laureatom i finalistom
konkursów, olimpiad i turniejów okreœlaj¹ odrêbne przepisy (§14).

Uprawnienia zwyciêzców Olimpiady zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu MENiS z dnia 7 wrzeœnia
2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz.U. Nr 199 poz. 2046):
a/ laureaci i finaliœci olimpiady geograficznej otrzymuj¹ z zajêæ edukacyjnych ocenê celuj¹c¹ na

koniec roku szkolnego (par. 18 ust.6).
b/ laureaci i finaliœci olimpiady geograficznej bêd¹cy uczniami gimnazjum s¹ zwolnieni z czêœci

matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzys-
kaniem najwy¿szego wyniku.

c/ laureaci i finaliœci olimpiady geograficznej s¹ zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii. Na
œwiadectwie dojrza³oœci zamieszcza siê adnotacjê o uzyskanym tytule, a zamiast wyniku egzaminu
maturalnego wpisuje siê „zwolniony – 100% punktów” (par. 56)

Laureaci i finaliœci Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej otrzymuj¹ odpowied-

nie zaœwiadczenia wydane przez Komitet G³ówny (wzór zaœwiadczenia jest opublikowany 

w za³¹czniku do w/w rozporz¹dzenia MENiS z 29 I 2002 r.). Zgodnie z ustaw¹ „Prawo o szkol-

nictwie wy¿szym” z dnia 27 lipca 2005 r. uprawnienia dla laureatów oraz finalistów ustalaj¹ 

senaty poszczególnych uczelni. Mog¹ byæ one ró¿ne w poszczególnych uczelniach, mog¹ byæ ró¿ne

dla finalistów i laureatów, mog¹ byæ ró¿ne dla zawodników Olimpiady Geograficznej i Olimpiady

Nautologicznej. O warunki zwolnienia  w ca³oœci lub czêœci z egzaminu wstêpnego na poszczególne

kierunki szkó³ wy¿szych nale¿y dowiedzieæ siê bezpoœrednio na wybranej uczelni.

II – 4.   Wskazania do wykonywania pracy I stopnia

II – 4 – A Praca w formie opisu:

Celem udoskonalenia formalnej strony prac olimpijskich oraz wprowadzenia pewnych ujednoliceñ
przygotowano poni¿sze informacje z wykorzystaniem Polskich Norm.

1. Objêtoœæ pracy nie mo¿e przekraczaæ 20 stron „czystego” tekstu (tzn. bez rysunków, fotografii,

do³¹czonych map i innych za³¹czników).

2. Strona tytu³owa pracy powinna zawieraæ: numer olimpiady, tytu³ pracy, numer tematu, imiê 
i nazwisko autora, klasê i nazwê szko³y, do której uczêszcza, imiê i nazwisko nauczyciela geografii/opie-
kuna pracy oraz piecz¹tkê szko³y.
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3. Strona „Karta oceny pracy” (nastêpna po stronie tytu³owej). 
Zawiera „Kartê oceny pracy” wykonan¹, wype³nion¹ i podpisan¹ wg wzoru zamieszczonego na
koñcu tego rozdzia³u. 

4. Spis treœci (plan pracy) mo¿na zamieœciæ po stronie tytu³owej lub w zakoñczeniu pracy. Podtytu³y
(tytu³y rozdzia³ów) oznaczamy albo systemem dziesiêtnym cyframi arabskimi albo wg kolejnoœci:
cyfry rzymskie, arabskie, litery wielkie, ma³e. Po tytu³ach nie nale¿y stawiaæ ¿adnych znaków przes-
tankowych. Strony powinny byæ ponumerowane.

5. Wydruk, maszynopis lub rêkopis pracy musi byæ czytelny, pisany jednostronnie, mieæ format

A4. Jedna strona powinna zawieraæ ok. 30 wierszy, z zachowaniem odpowiedniego odstêpu

miêdzy wierszami. 

W przypadku opracowañ komputerowych mo¿na u¿yæ np. czcionki Times New Roman, roz-

miar 12, interlinia 1,5 (edytor tekstu MS Word 2007).

Margines lewy powinien mieæ szer. 35 mm, prawy, górny i dolny po 25 mm. W celu lepszej

czytelnoœci i przejrzystoœci pracy ka¿d¹ now¹ myœl (ale nie ka¿de zdanie) rozpoczynamy wciê-

ciem. W ca³ej pracy przyjmujemy jednolity, ogólnie stosowany system skrótów.

Praca po przepisaniu powinna byæ jeszcze raz przeczytana przez autora w celu poprawienia b³êdów
pope³nionych przy przepisywaniu.

Praca musi byæ zszyta. 
Zbêdna jest introligatorska oprawa pracy. Rolê estetycznej ok³adki mo¿e spe³niaæ karton, teczka lub
skoroszyt. Zabronione jest foliowanie poszczególnych kartek lub umieszczanie ich w oddziel-

nych obwolutach.

6. Przypisy. W razie powo³ywania siê w pracy na sformu³owania innych autorów nale¿y uj¹æ cytaty 
w cudzys³ów i opatrzyæ je na koñcu odsy³aczami w postaci cyfr arabskich, gwiazdek lub innych
znaków. Na dole strony (pod lini¹ oddzielaj¹c¹ tekst od przypisów) podaæ nale¿y notkê bibli-
ograficzn¹ i stronê, na której znajduje siê cytowany fragment tekstu. Przypisy mo¿na równie¿
umieszczaæ na oddzielnej stronie na koñcu pracy. Przypis wskazuj¹cy wykorzystanie w pisanej
pracy fragmentu istniej¹cej publikacji powinien mieæ uk³ad jak w poni¿szym przyk³adzie:
Flis J.: Wstêp do geografii fizycznej. Warszawa 1988 WSiP s.171. 

Zapis taki stosujemy powo³uj¹c siê pierwszy raz na dan¹ publikacjê. Powo³uj¹c siê na pracê ju¿ znaj-
duj¹c¹ siê w przypisach i w bezpoœrednim s¹siedztwie zapisujemy: Tam¿e s.152.

7. Bibliografia. Wykorzystan¹ w pracy bibliografiê zamieszczamy na koñcu stosuj¹c porz¹dek alfa-
betyczny nazwisk autorów wg ustalonych wzorów: 
nazwisko, imiê autora, tytu³ publikacji, miejsce i rok wydania, wydawca, np.:

1. Burzyñski R.: Wis³a dziœ – jutro. Warszawa 1977 WSiP.
2. Geografia ekonomiczna Polski. Pod redakcj¹ S.Berezowskiego. Warszawa 1975 PWE.
3. Grzesiak N.: Stan czystoœci rzek w Polsce. Wiad.Statyst. 1975 nr 4, s.38-40.
4. Halicki B.: RzeŸbiarze krajobrazu. Warszawa 1957 WP.
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W pracy zbiorowej stosujemy zapis:
Kortus B.: Wp³yw przemys³u na zmiany w œrodowisku geograficznym /W/: Problemy ochrony
œrodowiska geograficznego. Pod red.S.Berezowskiego i M.Bytnar-Suboczowej. Warszawa 1975
WSiP s.65 – 72.

Dla artyku³ów w czasopiœmie stosujemy nastêpuj¹c¹ formê zapisu:
D. Piasecki: Doliny z³o¿one rzek zachodniego Pomorza. Czasopismo Geograficzne tom 46, zeszyt 1
1976, s.21 – 33.

Dla informacji zaczerpniêtej z INTERNETu:
autor/w³aœciciel cytowanej informacji tytu³/opis informacji (data aktualizacji)
adres informacji w³aœciciel strony (uwaga: je¿eli nie ma daty ostatniej aktualizacji pobieranej infor-
macji – podaæ datê pobrania), np.:
KG OGiON: XXIX Olimpiada Geograficzna i XII Olimpiada Nautologiczna. (VI 2002)
www.ogin.edu.pl strona internetowa KG OGiON 

8. Szata graficzna pracy winna byæ wykonana estetycznie i czytelnie, a wielkoœci¹ dostosowana do
formatu pracy. Jeœli za³¹czony materia³ graficzny przekracza format A4 nale¿y przez z³o¿enie do-
stosowaæ go do wymaganych rozmiarów. Szkice, profile, plany, tabele, diagramy, wykresy nale¿y
w³aœciwie rozmieœciæ w tekœcie, ponumerowaæ i zaopatrzyæ w podpisy. Numeracjê i tytu³y
umieszczamy pod ilustracj¹. Jedynie przy tabelach numer i tytu³ przyjêto umieszczaæ nad ni¹.
Nag³ówki kolumn w tabelach piszemy wielk¹ liter¹. Jeœli praca zawiera fotografie, trwale wmon-
towujemy je do tekstu, zaopatrujemy w tytu³y zgodnie z treœci¹ i podajemy nazwisko wykonawcy.

Uwaga ogólna: mapy i inne rysunki wykonane za pomoc¹ komputera maj¹ przy ocenie tak¹ sam¹

wartoœæ jak rysunki wykonane bezpoœrednio na papierze lub kalce technicznej.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w pracach map i ilustracji wyciêtych z innych publikacji.

II – 4 – B    Praca w formie posteru:

1. Wielkoœæ posteru nie mo¿e przekraczaæ arkusza A0 (841 mm × 1189 mm) patrz uwagi w pkt 9.
Orientacja arkusza (pionowa, pozioma) jest dowolna. 

2. Czêœæ tytu³owa posteru powinna zawieraæ: imiê i nazwisko autora, tytu³ posteru, numer olimpiady.
Na odwrotnej stronie posteru nale¿y umieœciæ te same dane, a oprócz nich informacjê na temat
szko³y i klasy, do której uczêszcza autor posteru, oraz oraz imiê i nazwisko nauczyciela geografii lub
opiekuna pracy. 

3. „Karta oceny pracy” (wykonana, wype³niona i podpisana zgodnie ze wzorem) powinna byæ trwale
przymocowana (przyklejona) do odwrotnej strony posteru. 
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4. Treœæ posteru powinna obejmowaæ: czêœæ tytu³ow¹, krótkie wprowadzenie do tematu (cel i zakres
badañ), omówienie zastosowanych metod, prezentacjê uzyskanych wyników (tekst wraz z rycinami
i tabelami) oraz wniosków (mog¹ byæ tak¿e w formie graficznej).

5. Wydruk lub rêkopis posteru musi byæ czytelny, przejrzysty i estetyczny. Wa¿ne jest zachowanie
w³aœciwych relacji pomiêdzy tekstem (nie wiêcej ni¿ 1000 s³ów) i komponentami pozatekstowymi
(np. fotografiami, rysunkami, tabelami, wykresami itp.). Wielkoœæ czcionki i jej rodzaj powinny
wskazywaæ na rangê zagadnienia (tytu³, podtytu³y, tekst, podpisy itd.) i jednoczeœnie umo¿liwiaæ
swobodne zapoznanie siê z tekstem z odleg³oœci 1,5–2,0 m (czcionka w tekœcie nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 16 pkt.). W sposób szczególny powinien wyró¿niaæ siê tytu³ posteru. D³u¿sze fragmen-
ty tekstu nale¿y podzieliæ na akapity (tekst mo¿na te¿ podzieliæ na kilka czêœci umieszczonych 
w ró¿nych czêœciach posteru). W ca³ej pracy nale¿y stosowaæ jednolity, ogólnie stosowany system
skrótów. 

6. Przypisy i Bibliografia. W razie powo³ywania siê na sformu³owanie innego autora nale¿y uj¹æ cytat
w cudzys³ów i opatrzyæ go na koñcu w sposób jednoznaczny odsy³aczem w postaci cyfry arabskiej,
gwiazdki lub innego znaku. Pod lini¹ oddzielaj¹c¹ tekst od przypisów nale¿y w ka¿dym z takich
odsy³aczy podaæ notkê bibliograficzn¹ i stronê, na której znajduje siê cytowany fragment tekstu –
przypis wskazuj¹cy wykorzystanie w pisanej pracy fragmentu istniej¹cej publikacji powinien mieæ
uk³ad identyczny jak w przyk³adach podanych we wskazówkach do prac przygotowanych w formie
opisu (patrz: II–4–A pkt 6). Bibliografia tak¿e powinna byæ przygotowana tak, jak w przypadku
opracowania tekstowego (II–4–A pkt 7). Ze wzglêdu na formalne wymogi posteru liczbê
cytowanych pozycji nale¿y ograniczyæ do 5–10.

7. Szata graficzna pracy powinna byæ estetyczna i czytelna, a wielkoœci¹ dostosowana do formatu
pracy (np. przy wykorzystaniu techniki kserograficznej). Szkice, profile, plany, tabele, diagramy,
wykresy nale¿y w³aœciwie rozmieœciæ, ponumerowaæ i zaopatrzyæ w podpisy. 

8. Uwaga ogólna: mapy i inne rysunki wykonane przez Autora posteru mog¹ byæ sporz¹dzone
zarówno rêcznie, jak i z wykorzystaniem komputera – ocena rysunku nie zale¿y od rodzaju przyjêtej
techniki. Niedopuszczalne jest natomiast umieszczanie w pracy map i rysunków wyciêtych z atlasów
i innych ksi¹¿ek. W przypadku umieszczania materia³ów ilustracyjnych skopiowanych z innych
Ÿróde³ konieczne jest powo³anie siê na nie (analogicznie jak w sytuacji korzystania z czyjegoœ tek-
stu). 

9. Poster powinien byæ przygotowany jako wydruk (reprodukcja), dopuszcza siê te¿ wykonanie posteru
jako kompozycjê elementów umieszczonych na arkuszu kartonu. W tym drugim przypadku 
wszystkie elementy posteru, które nie s¹ bezpoœrednio wykonane na arkuszu podk³adowym (np.
fotografie, rysunki), musz¹ byæ do niego trwale przymocowane (najlepiej przyklejone). Zbêdne jest
foliowanie posteru. Pracê nale¿y zrolowaæ i przes³aæ w sztywnym opakowaniu (np. rulonie wyko-
nanym z tektury). 
Uwaga: jeœli zrolowanie posteru mog³oby spowodowaæ odklejenie siê du¿ych elementów kompozy-
cji, a tak¿e w przypadku formatu posteru wiêkszego ni¿ A1 oraz k³opotów z wys³aniem poczt¹ rulonu
zawieraj¹cego poster, nale¿y rozci¹æ gotowy poster na kilka elementów i przes³aæ go w sztywnej
teczce. W takiej sytuacji Autor powinien oznaczyæ ka¿d¹ z czêœci posteru odpowiednim numerem 



16

i do³¹czyæ narysowany przez siebie schemat wskazuj¹cy w jakim szyku poszczególne czêœci powinny
byæ z³o¿one w ca³oœæ. Mo¿na te¿ po rozciêciu posteru z³¹czyæ poszczególne jego czêœci taœm¹ kle-
j¹c¹ na tylnej stronie, w sposób umo¿liwiaj¹cy z³o¿enie posteru do bardziej odpowiedniego do
przesy³ki formatu. Postery wykonane na twardym pod³o¿u równie¿ powinny byæ przes³ane w formie
podzielonej na czêœci.
Uwaga: za uszkodzenia (np. odklejanie siê zdjêæ) wynikaj¹ce z niedba³ego przygotowania posteru
do transportu odpowiada uczeñ.

II – 4 – C   Nazwy na mapach 
(wed³ug: ZBIERANIE  I  OPRACOWYWANIE  NAZW GEOGRAFICZNYCH  Przewodnik toponimiczny 

Czêœæ III    Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach 
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii,  Warszawa 2004) 

– Nazwy miast nale¿y umieszczaæ równolegle do dolnej ramki mapy, w odpowiedniej odleg³oœci od
znaku – sygnatury miasta. 
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– Nazwy obiektów powierzchniowych (regionów fizycznogeograficznych, mórz, wysp, pañstw)
nale¿y umieœciæ w ten sposób aby wskazywa³y kszta³t opisywanej powierzchni, np. Appalachy.
Je¿eli kszta³t obiektu to uzasadnia nazwa mo¿e byæ umieszczona równolegle do dolnej ramki mapy,
np. Masyw Centralny. 
Nazwy z³o¿one powinny byæ rozmieszczone wspó³kszta³tnie, np. Wy¿yna Sandomierska. 

– Nazwy rzek umieszcza siê równolegle do ich biegu, tak aby by³y dobrze czytelne.
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KARTA OCENY PRACY

*) niepotrzebne skreœliæ

**) bardzo krótki tekst ukazuj¹cy:
samodzielnoœæ gromadzenia materia³ów faktograficznych; 

a w przypadku korzystania z danych obcych:
umiejêtnoœci ich przetworzenia/adaptacji do w³asnego tekstu.

1

2

3

4

5

6

7

Treœæ pracy odpowiada tytu³owi. 

Praca jest wykonana poprawnie pod wzglêdem jêzykowym, 

a Autor wykona³ korektê tekstu. 

Ilustracje oraz zestawienia tabelaryczne s¹ dobrze powi¹zane 

z tekstem i wszystkie s¹ potrzebne. 

Piœmiennictwo i materia³y archiwalne zosta³y poprawnie 

wykorzystane. 

Ocena stopnia samodzielnoœci opracowania:  **)

................................................. ............................

czytelny podpis opiekuna pieczêæ szko³y

pracy konkursowej

Pracê wysy³am bez oceny

....................................

czytelny podpis ucznia

Uwagi:

tak  /  nie  /  nie w pe³ni *)

tak  /  nie  /  nie w pe³ni *)

tak  /  nie  /  nie w pe³ni *)

tak  /  nie  /  nie w pe³ni *)
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KG – XXXV – 00

Wype³niaæ czytelnie
=================
NAZWISKO du¿ymi literami

.................................................
/piecz¹tka Kom. Okrêgowego/

UWAGA:   Dane z ankiety stanowi¹ podstawê do wystawienia urzêdowego 
dokumentu o wynikach ucznia w Olimpiadzie.

NAZWISKO ........................................................... Imiona ........................................................
Data urodzenia [dd-mm-rr] ............................................ PESEL: ................................................
Miejsce urodzenia .............................................................. woj. ......................................................
Imiona rodziców ..............................................................................................................................
Adres sta³ego zameldowania: nr kodu, poczta, ............................................................................... 
miejscowoœæ ................................................................. woj. .......................................................... 
ulica, nr ................................................................................................................................................. 
tel. ........................................................... e-mail .....................................................................................
Uczeñ klasy .............................. Nr legitymacji szkolnej .......................................................................
Nazwa szko³y /numer/ ............................................................................................................................... 
imienia .............................................................................................................................................
Adres szko³y: nr kodu, poczta ................................................................................................................... 
miejscowoœæ .................................................................... woj. ......................................................... 
ulica, nr .......................................................................................................................................................
tel. .......................................................... e-mail ........................................................................................
Udzia³ w bie¿¹cym roku w innych Olimpiadach przedmiotowych: ...................................................
.....................................................................................................................................................................
Nauczyciel geografii przygotowuj¹cy ucznia do Olimpiady: .........................................................
............................................................................................................................... ..................

/tytu³ naukowy, imiê i nazwisko/

...............................................                                                  ............................................... 
/podpis ucznia/                                                                                     /podpis wychowawcy klasy/

Potwierdzam zgodnoœæ powy¿szych danych.

...............................................                                                  ............................................... 
/data, pieczêæ szko³y/                                                                                   /podpis dyrektora szko³y/
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III. TERMINARZ ZAWODÓW

1. Zawody I stopnia

– wrzesieñ 2009 r. – rozpoczêcie przygotowywania prac I etapu,
– do 5 paŸdziernika 2009 r. – przes³anie przez szko³y do Komitetów Okrêgowych listy uczniów

zg³aszaj¹cych siê do udzia³u w Olimpiadzie,
– do 09 listopada 2009 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich

nauczycielom,
– do 15 listopada  2009 r. – przes³anie do Komitetów Okrêgowych prac I etapu.

2. Zawody II stopnia – okrêgowe

– do 3 grudnia 2009 r. Komitety Okrêgowe informuj¹ szko³y o wynikach zawodów I stopnia, zaw-
iadamiaj¹ uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o ich miejscu i terminie, 

– do 7 grudnia 2009 r. mog¹ byæ sk³adane do Komitetów Okrêgowych ewentualne odwo³ania od
decyzji o dopuszczeniu do zawodów II stopnia,

– do 12 grudnia 2009 r. Komitety Okrêgowe przekazuj¹ Komitetowi G³ównemu ostateczn¹ listê
zawodników zakwalifikowanych do II etapu,

– 27-28 lutego 2010 r. – zawody II stopnia.

3. Zawody III stopnia – fina³owe

– do 15 marca 2010 r. – Komitet G³ówny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia, kwali-
fikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej, og³asza na stronie interne-
towej www.ogin.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia (z punktacj¹) i listê uczniów
dopuszczonych do zawodów III stopnia, oraz zawiadamia listownie uczniów dopuszczonych do
zawodów III stopnia o miejscu i terminie zawodów. 

– do 20 marca 2010 r. mog¹ byæ sk³adane do Komitetu G³ównego ewentualne odwo³ania od
decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (na piœmie, z uzasadnieniem, za poœrednictwem
szko³y). Decyduje data stempla pocztowego. 

– 9–11 kwietnia 2010 r. – zawody fina³owe XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady
Nautologicznej w Supraœlu. 

4. Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników
Miêdzynarodowej Olimpiady Geograficznej

Maj 2010 – dok³adny termin i miejsce w trakcie ustalania

5. Miêdzynarodowa Olimpiada Geograficzna:

Lipiec/sierpieñ 2010 – Tajpej (Chiny–Tajwan). Oczekujemy na informacje od organizatora
lokalnego, dr Su-Min Shen dotycz¹ce dok³adnej daty przeprowadzenia zawodów.
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IV. TEMATY PRAC ZAWODÓW I STOPNIA

Uwagi:

1. Temat A jest przeznaczony do wykonania w formie posteru, tematy B, C, D i E s¹
przeznaczone do wykonania w formie opracowañ tekstowych. Prace, których
autorzy nie zastosuj¹ siê do tej regu³y, nie bêd¹ oceniane! 

2. Ka¿dy z autorów powinien odpowiednio zmodyfikowaæ tytu³ swojego opracowania,
umieszczaj¹c w nim nazwy w³asne charakteryzowanych przez siebie obiektów
(obszaru, miasta, jeziora, wysp itp). 
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Temat A : 

Panorama (widok) – wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na krajobraz
wybranego obszaru

Praca do wykonania w formie posteru

Wybierz kulminacjê terenu po³o¿on¹ w granicach Twojego województwa, dokonaj charakterystyki kraj-
obrazu widocznego z tego miejsca oraz oceñ wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na ten krajobraz. Uwaga:
dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykonania panoramy obszarów nie przekszta³conych (w minimalnym stop-
niu przekszta³conych) przez cz³owieka. W takim przypadku nale¿y odpowiednio przekszta³ciæ tytu³
opracowania. 

Wytyczne do wykonania pracy

1. Wykonaj panoramê (szkic terenu, monta¿ fotografii) w taki sposób, aby wiernie oddawa³a cechy
obserwowanego terenu.

2. Dokonaj krótkiej charakterystyki fizycznogeograficznej zilustrowanego panoram¹ obszaru.

3. Oceñ stopieñ przekszta³cenia œrodowiska przyrodniczego rozpatrywanego terenu przez dzia³alnoœæ
cz³owieka oraz dokonaj oceny zasadnoœci dokonanych przekszta³ceñ.

4. ZwiêŸle przedstaw w³asne propozycje zmian, które powinny nast¹piæ na przedstawiony obszarze 
(i oceñ mo¿liwoœci wprowadzenia tych zmian) lub uzasadnij celowoœæ pozostawiania obszaru 
w obecnym stanie.

5. Sporz¹dŸ dodatkow¹ (oprócz panoramy) dokumentacjê (mapy, wykresy, tabele, itp.), u¿yteczn¹ 
w sporz¹dzanym opracowaniu.

6. Wykonaj poster.

Kryteria oceny pracy: 

a) Zakres i poprawnoœæ wykonanej panoramy oraz pozosta³ej dokumentacji graficznej 20 pkt. 
b) umiejêtnoœæ analizy danych i wyci¹gania wniosków 20 pkt. 
c) zasadnoœæ propozycji zmian oceny ich wprowadzenia, ew. zasadnoœæ pozostawienia 

obszaru w obecnym stanie 20 pkt. 
d) kompozycja posteru: logika rozmieszczenia elementów, czytelnoœæ ca³oœci 20 pkt. 
e) formalna strona opracowania: poprawnoœæ jêzykowa i ortograficzna, 

umiejêtnoœæ zestawienia Ÿróde³, przypisy 20 pkt. 
__________
maks. 100 p.



23

Temat B:

Powi¹zania przestrzenne miasta X

Praca do wykonania w formie opracowania tekstowego 

Wytyczne do wykonania pracy

1. Wybierz miasto po³o¿one w Twoim regionie i licz¹ce do 50 tys. mieszkañców.

2. Krótko scharakteryzuj badane miasto, uwzglêdniaj¹c jego po³o¿enie (w tym komunikacyjne), 
ludnoœæ i gospodarkê.

3. Powi¹zania nale¿y okreœliæ na podstawie co najmniej trzech z wymienionych rodzajów:
a) dojazdów do pracy do wybranych znacz¹cych obiektów gospodarczych (przemys³owych, us³u-

gowych),
b) dojazdów uczniów do wybranych szkó³ ponadpodstawowych (uwzglêdniæ tak¿e nale¿y uczniów

mieszkaj¹cych w internatach),
c) miejsc zamieszkania klientów w wybranych wiêkszych obiektach handlowych,
d) miejsc pochodzenia surowców do produkcji w wybranych zak³adach przemys³owych,
e) miejsc przeznaczenia produktów wytworzonych w wybranych zak³adach przemys³owych,
f) powi¹zañ komunikacyjnych w promieniu 30 km (na podstawie rozk³adów jazdy poci¹gów i auto-

busów).

4. Opisz krótko sposób przeprowadzonych badañ.

5. Sporz¹dŸ zestawienia tabelaryczne i mapy zasiêgu badanych powi¹zañ oraz na ich podstawie mapê
syntetyczn¹, okreœlaj¹c¹ granice najintensywniejszego zasiêgu oddzia³ywania miasta.

6. Opisz i wyjaœnij, na podstawie zestawieñ tabelarycznych i map, zbadane powi¹zania oraz oceñ zgod-
noœæ zbadanego zasiêgu oddzia³ywania miasta z zasiêgiem granic administracyjnych gminy lub
powiatu (jeœli przedmiotem analizy by³o miasto powiatowe).

Kryteria oceny pracy:

a) poprawnoœæ charakterystyki miasta 10 pkt. 
b) poprawnoœæ opisu powi¹zañ 20 pkt. 
c) umiejêtnoœæ analizy danych i formu³owania wniosków 20 pkt. 
d) poprawnoœæ metodyczna przeprowadzonych badañ 20 pkt. 
e) umiejêtnoœæ doboru formy graficznej i ew. tabel 10 pkt. 
f) formalna strona opracowania: poprawnoœæ jêzykowa, umiejêtnoœæ zestawienia Ÿróde³,

przypisy 20 pkt. 
__________
maks. 100 p.
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Temat C:

Fizycznogeograficzna charakterystyka niewielkiego jeziora 
lub stawu

Praca do wykonania w formie opracowania tekstowego

Wytyczne do wykonania pracy

Opisz niewielkie jezioro lub staw (powierzchnia do 1 km2) w Twoim regionie. 

1. Przedstaw jego po³o¿enie i scharakteryzuj genezê. 

2. Opisz roœlinnoœæ porastaj¹c¹ brzegi jeziora i wkraczaj¹c¹ w jego wody

3. Przedstaw (w miarê mo¿liwoœci) stan czystoœci wód jeziora. 

4. Opisz zagospodarowanie jego brzegów (w tym ewentualne obiekty turystyczne).

5. Przedstaw w³asne propozycje dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania jeziora lub stawu.

6. Wykonaj dokumentacjê w postaci map, fotografii, itp.

Kryteria oceny pracy

a) poprawnoœæ i zakres opisu jeziora /stawu i jego po³o¿enia 30 pkt. 
b) poprawnoœæ opisu zagospodarowania brzegów i jego wp³ywu na stan jeziora/stawu 10 pkt. 
c) trafnoœæ propozycji wykorzystania jeziora/stawu 20 pkt. 
d) umiejêtnoœæ wykonania materia³u graficznego i jego wykorzystania 20 pkt. 
e) formalna strona opracowania: poprawnoœæ jêzykowa, umiejêtnoœæ zestawienia Ÿróde³, 

przypisy 20 pkt. 
_____________

maks. 100 pkt.
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Temat D:

Kamieñ w architekturze wybranego miasta lub wybranej gminy

Praca do wykonania w formie opracowania tekstowego 

Wytyczne do wykonania pracy

1. Wybierz miejscowoœæ w pobli¿u miejsca zamieszkania, która Twoim zdaniem wyró¿nia siê architek-
tur¹, w której wykorzystano ciekawy materia³ skalny (kamienny).
Pod pojêciem architektury rozumie siê szeroko pojête elementy antropogeniczne zarówno w formie
budynków sakralnych czy œwieckich jak i elementy architektury u¿ytkowej takiej jak: ok³adziny,
portale, mury (w tym obronne), bruki, posadzki, p³yty nagrobne, rzeŸby, pomniki i inne. 

2. Uzasadniaj¹c wybór, przedstaw w formie opisu obiekty architektoniczne wybranej miejscowoœci,
zwracaj¹c uwagê na ich zró¿nicowanie.

3. Wykonaj dokumentacjê fotograficzn¹ lub rysunkow¹ omawianych obiektów ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wykorzystywany w architekturze materia³ skalny. 

4. Omów typy ska³ wykorzystywanych w architekturze, zwracaj¹c uwagê na elementy, w których wys-
têpuj¹ ró¿ne typy ska³, podejmuj¹c próbê uzasadnienia takich zastosowañ.

5. Opieraj¹c siê na materia³ach archiwalnych i literaturowych, podejmij próbê okreœlenia pochodzenia
materia³u skalnego wystêpuj¹cego w architekturze wybranej miejscowoœci.

6. Oceñ stopieñ zniszczenia i zagro¿enia, jakim podlegaj¹ ró¿ne ska³y wykorzystywane w ró¿nych ele-
mentach architektonicznych.

7. O ile to mo¿liwe, zlokalizuj miejsca eksploatacji i omów ich historiê i stan obecny.

Kryteria oceny pracy

a) trafnoœæ wyboru obiektów i zakresu ich opisu 30 pkt. 
b) umiejêtnoœæ identyfikacji ska³ i okreœlenia ich pochodzenia (miejsc eksploatacji) 20 pkt. 
c) trafnoœæ oceny zniszczenia ska³ i jego przyczyn 10 pkt. 
d) umiejêtnoœæ wykonania materia³u graficznego i jego wykorzystania 20 pkt. 
e) formalna strona opracowania: poprawnoœæ jêzykowa, umiejêtnoœæ zestawienia 

Ÿróde³, przypisy 20 pkt. 
_____________

maks. 100 pkt.
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Temat E:

Specyfika przyrodnicza i gospodarcza wysp (zlokalizowanych na
morzach i oceanach) 

Praca do wykonania w formie opracowania tekstowego.

Zagadnienia dotycz¹ce specyfiki œrodowiska geograficznego wysp mog¹ byæ rozpatrywane w odniesie-
niu do wybranej jednej wyspy lub archipelagu, b¹dŸ te¿ w skali globalnej, regionalnej czy te¿ lokalnej
(tj. na przyk³adzie wybranego akwenu oceanicznego lub morskiego). 

Wytyczne do wykonania pracy

1. Wybierz obiekt analizy (wyspa, archipelag, akwen oceaniczny/morski). Okreœl jego po³o¿enie 
i przedstaw charakterystykê œrodowiska geograficznego tego obszaru (w tym budowê geologiczn¹ 
i rzeŸbê terenu oraz ich wzajemny zwi¹zek, specyfikê klimatu i œwiata organicznego).

2. Wymieñ i opisz bogactwa naturalne i ich wykorzystanie oraz uwarunkowania zwi¹zane z ich
eksploatacj¹.

3. Przedstaw i omów dawne i wspó³czesne funkcje wysp(y) w ich historycznym rozwoju.

4. Scharakteryzuj po³o¿enie wysp(y) wzglêdem szlaków ¿eglugowych. Omów pochodzenie ludnoœci
oraz rozwój stosunków spo³ecznych i politycznych.

5. Omów wspó³czesne zewnêtrze powi¹zania komunikacyjne (morskie, lotnicze) i wewnêtrzn¹ infra-
strukturê komunikacyjn¹.

6. Przedstaw w³asn¹ interpretacjê mo¿liwoœci (kierunków) rozwoju gospodarczego w obrêbie anali-
zowanego obiektu (wysp/y), zachowania walorów jego œrodowiska naturalnego oraz zaproponuj
dzia³ania, które mog³yby zapobiec lub ograniczyæ rozwój negatywnych zjawisk i procesów. 

Kryteria oceny pracy

a) zakres i poprawnoœæ opisu œrodowiska geograficznego wysp/y 20 pkt. 
b) poprawnoœæ i trafnoœæ opisu bogactw naturalnych i funkcji wysp/y 10 pkt. 
c) poprawnoœæ opisu pochodzenia ludnoœci i stosunków spo³ecznych i politycznych 10 pkt. 
d) poprawnoœæ opisu powi¹zañ komunikacyjnych 20 pkt. 
e) oryginalnoœæ koncepcji rozwoju gospodarczego wysp/y 20 pkt. 
f) formalna strona opracowania: poprawnoœæ jêzykowa, umiejêtnoœæ zestawienia 

Ÿróde³, przypisy 20 pkt. 
_____________

maks. 100 pkt.
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V. LITERATURA NAUTOLOGICZNA

1. CIESIELSKI Cz., PATER W., PRZYBYLSKI J.: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys
dziejów. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992.

2. Marynarka wojenna Rzeczpospolitej Polskiej. Informator. Wydawnictwo Bellona, 2005

3. JURDZIÑSKI M.: Podstawy nawigacji morskiej. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia
2003.

4. RYMARZ W.: Miêdzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. Wydawnictwo Trademar, Gdy-
nia 2004.

5. WRÓBEL F.: Vademecum nawigatora.Wydanie Va. Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2004.

6. CZAJEWSKI J.: Nawigacja dla ¿eglarzy. Oficyna wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2002.

7. Biuletyny ZG LMiR „Ster”, wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Turystycznej w Szcze-
cinie.

8. Gulas Stefan, Pevny Pavol: ¯aglowce, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1985 r.

9. MARSZA£EK E.: Polska nad morzem i na morzu, WSiP 1989 r.

10. MARSZA£EK E.: ¯aglowce, które zawsze bêd¹ nas zadziwiaæ, wydawnictwo Wy¿szej Szko³y
Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie, Szczecin 2007 r.

11. M¥KA H.: Morski Leksykon Wspó³czesny, Bellona, Warszawa 2005 r.

12. Roczniki Statystyczne GUS, w tym Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej.

13. Atlasy geograficzne.

14. Encyklopedie, podrêczniki szkolne do geografii.

15. Gazetki Morskie LMiR, wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie.
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