
 

 

 

Ogólnopolski konkurs 

 „Internetowy Test Wiedzy Geograficznej” 

R e g u l a m i n  

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Internetowy Test Wiedzy Geograficznej” i jest zwany 

dalej: Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 kwietnia 2021 r. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostęp w dniu Konkursu do stabilnego łącza 

internetowego oraz urządzenia z kamerą i mikrofonem. 

3. Uczniów do Konkursu zgłaszają nauczyciele geografii. Każdy nauczyciel geografii, 

zatrudniony w szkole ponadpodstawowej, może zgłosić do Konkursu 3 osoby. 

4. W uzasadnionym przypadku nauczyciel może dokonać zmiany osób zgłoszonych do Konkursu, 

jednak nie później niż 7 dni przed zawodami. 

5. 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 uczestnicy Konkursu rozwiążą test liczący 50 pytań zamkniętych.   

3. Na podstawie zdobytych punktów sporządzona zostanie klasyfikacja indywidualna.  

 

 

 
 



4. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 13 najlepszych uczniów. W przypadku wyników 

remisowych pod uwagę wzięty zostanie czas zakończenia testu. 

5. Zdobyte w pierwszym etapie punkty zostaną przeniesione do II etapu po pomnożeniu przez 

poniższy przelicznik: 

Liczba zdobytych punktów Przelicznik  

25 i mniej 0,00 
26 –  30  0,05 
31 – 35  0,06 
36 – 40  0,07 
41 – 45  0,08 
46 – 50  0,09 

6. Kolejny, drugi etap będzie miał formę quizu otwartego dla publiczności. Odpowiedzi oceniane 

będą zgodnie z podaną na początku quizu punktacją.  

7. Uczestnicy drugiego etapu zawodów muszą mieć włączone kamery i mikrofony. 

8. W czasie pomiędzy etapami konkursu zostaną przeprowadzone wykłady o charakterze 

popularnonaukowym. Pytania w części quizowej mogą odwoływać się również do treści 

wykładów. 

§ 4. 

LAUREACI I NAGRODY 

1. Laureatami Konkursu zostaje 5 uczniów z najwyższymi wynikami w drugim etapie. 

2. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

§ 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. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w 

czasie etapu quizowego na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora. 

3. 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.  
 

  


