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I. Organizator konkursu: 
 

Zespół Placówek Oświatowych im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bysinie  

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 

Adres: Bysina 284, 32-400 Myślenice, tel./fax 12 272 07 82 

 

II. Cele konkursu: 
 

1. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej 
i systematycznej pracy. 

2. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy geograficznej. 
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 
4. Promowanie wśród młodzieży wiedzy o innych kulturach. 
5. Upowszechnianie wiedzy geograficznej. 
6. Cele szczegółowe: 

✓ Wykazywanie postaw ciekawości i poszanowania innych kultur i religii. 
✓ Poznanie wybranych krajobrazów świata, ich głównych cech i składników. 
✓ Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań 

i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami 
przyrody. 

✓ Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego 
świata. 

✓ Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego 
i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym 
w skali regionalnej i globalnej. 

✓ Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków 
środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

✓ Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 
statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu zdobywania i poszerzania informacji geograficznych. 

✓ Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym. 
✓ Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji 

i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości 
dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 

 

III. Organizacja konkursu 
 

        Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej. 
 

Konkurs odbywa się w DWÓCH ETAPACH: 
  - pierwszy etap on-line w dniu 7 maja 2021 o godzinie 10:00 
  - drugi etap w dniu 21 maja 2021 o godzinie 9:00 
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ETAP PIERWSZY: 

Test on-line (eliminacje) za pośrednictwem portalu: https://www.testportal.pl/  

W tym etapie uczniowie rozwiązują test wyboru, składający się z 50 pytań  pt. „Azja- kontynent 

kontrastów”  

 

ZASADY ORGANIZACJI TESTU ON LINE: 

• LINK do TESTU zostanie przesłany 2 dni przed wyznaczonym terminem rozwiązywania na 
adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli szkoła nie otrzyma linku powinna o tym 
poinformować Organizatora. 

• Szkoła jest zobowiązana zapewnić odpowiednie warunki do rozwiązywania testu on-line 
(sala, komputery z dostępem do Internetu, opiekun)  

• Link do testu będzie aktywny 3 godziny (od 10:00 do 13:00) 
• Test uczniowie podpisują imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz wskazują opiekuna. 
• Test składa się z 50 pytań typu zamkniętego i obejmuje sprawdzane (ten wyraz 

usunęłabym) wiadomości i umiejętności z tematu: „Azja- kontynent kontrastów” 
• Czas pracy z testem on-line wynosi 40 minut 
• Podczas uzupełniania testu NIE MA  MOŻLIWOŚCI POWROTU do poprzednich pytań. 
• Każdy uczeń może podjąć tylko jedną próbę rozwiązania testu. Przy kolejnej próbie 

nastąpi blokada. 
• 2 osoby z NAJWYŻSZYM WYNIKIEM w szkole przechodzą do etapu drugiego, z tym, że 

wynik ten musi wynosić co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. 
• Test kontroluje przeglądarkę Internetową tj. próba odszukiwania informacji w Internecie 

zostanie odnotowana, co dyskwalifikuje z udziału w konkursie. 
 

ETAP DRUGI: 

Test wyboru (finał) w formie stacjonarnej w budynku Organizatora. 

W tym etapie uczniowie rozwiązują test wyboru, składający się z 40 pytań typu zamkniętego   

pt. „Azja- kontynent kontrastów”.  

W drugim etapie mogą brać udział maksymalnie 2 osoby z danej szkoły, które wyłonione zostaną 

w pierwszym etapie i uzyskają najwyższą liczbę punktów lecz nie mniej niż 70% punktów. 

Wybrani uczniowie proszeni są o przybycie wraz z opiekunami do budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bysinie, Bysina 284, 32-400 Myślenice, o czym zostaną odpowiednio wcześniej 

powiadomieni.  

 

UWAGA - w przypadku braku możliwości zorganizowania drugiego etapu w  formie stacjonarnej, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania testu on-line wyłaniającego zwycięzców 

na zasadach opisanych w pierwszym etapie. 

 

https://www.testportal.pl/
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OBOWIĄZKI KOORDYNATORA WEWNĄTRZSZKOLNEGO: 

Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) 
do 29.04.2021r. na adres e-mail: agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl lub faksem na numer 
12 272 07 82. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie powinno być wypełnione 
DRUKOWANYMI  LITERAMI. 
 
Przed przystąpieniem uczniów do pierwszego etapu, szkolny koordynator konkursu zbiera od 
uczniów przystępujących do konkursu zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział 
w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2), które przesyła do Organizatora 
konkursu na adres e-mail: agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl lub faksem na numer 
12 272 07 82. 

 

IV. Kontakt z Organizatorem konkursu:  
 

 Agnieszka Wrona-Figiel 

Tel. 12-272-07-82      

e-mail: agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl  

 

V. Zakres tematyczny i literatura  
 

Testy obejmować będą wiadomości i umiejętności z geografii - dotyczące tematu „Azja- kontynent 
kontrastów” 

 

Literatura do testów konkursowych: 

WIEDZA podstawowa: 

• Podręcznik do geografii kl 8,  dział Azja  

• Świat w liczbach. 

• Słownik terminów geograficznych 

• Podstawowe dane statystyczne dotyczące państw: Indie, Chiny, Japonia, Bliski Wschód 

• Rekordy azjatyckie 

• Znajomość obiektów geograficznych na mapie Azji: niziny, wyżyny, góry, morza, jeziora, 
rzeki, półwyspy, wyspy 

 

WIEDZA rozszerzona: 

• Państwa azjatyckie- położenie i stolice 

• Rozmieszczenie państw azjatyckich 
 

mailto:agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl
mailto:agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl
mailto:agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl
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UMIEJĘTNOŚCI: 

• Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 
statystycznych, tekstów źródłowych  

• Umiejętność obliczeń geograficznych 
 

 

VI. Wyniki konkursu. 
Laureaci I etapu zostaną powiadomieni drogą mailową na adres podany w formularzu 

zgłoszenia w dniu 11 maja 2021 r. 

 

Laureaci II etapu w trybie stacjonarnym zostaną poinformowani o wynikach w tym samym 

dniu, a w przypadku testu online nastąpi to w dniu 25 maja 2021 r. 

 

VII. Nagrody 
 

Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnieni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.  

Opiekunowie zwycięskich uczniów otrzymują dyplomy uznania. 

Organizator nie przewiduje dyplomów dla poszczególnych szkół ze względu na indywidualny 

charakter zmagań konkursowych. 

W przypadku organizacji drugiego etapu w formie stacjonarnej uroczyste wręczenie nagród 

odbędzie się w sali gimnastycznej ZPO w Bysinie w dniu zmagań, a w przypadku braku 

możliwości zorganizowania drugiego etapu w  formie stacjonarnej  w dniu 28 maja 2021 roku. 

 

VIII. Uwagi końcowe 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, a nawet odwołania Konkursu, 

z przyczyn od niego niezależnych, o czym szkoły zostaną niezwłocznie powiadomione. 

 

 

 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO 

GMINNEGO TURNIEJU GEOGRAFICZNEGO 

Prosimy wypełnić formularz za pomocą komputera lub pisemnie literami drukowanymi i wysłać na 

adres e-mail: agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl lub faksem na numer 12 272 07 82  

 

 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY           

             

ADRES             

OPIEKUN            

ADRES EMAIL            

TELEFON KONTAKTOWY          

 

Ilość uczniów zgłoszonych do konkursu:  

 

 
TEST ON LINE:       

Uczestnicy:     1. ______________________________________________________ 

  2. ______________________________________________________ 

  3. ______________________________________________________ 

  4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

 

 

PODPIS OPIEKUNA      PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA SZKOŁY  
 

 

____________________________   _________________________________ 

mailto:agnieszka.wrona-figiel@zpobysina.pl
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Załącznik nr 2 

 
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka  

w GMINNYM TURNIEJU GEOGRAFICZNYM 

organizowanym przez ZPO w Bysinie 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka  

 

………………………………………………………………......... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach 

określonych w regulaminie konkursu.   

…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica )      

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 

zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica )      

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia 

i nazwiska, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników przez organizatora konkursu, tj. Szkoła Podstawowa 

w Bysinie 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica )      

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku mojego 

dziecka i osób zamieszczonych na fotografiach w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 

z późn. zm.) 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica )      
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Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 

1000): 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Placówek 
Oświatowych w Bysinie - Szkoła Podstawowa z siedzibą w Bysinie, Bysina 284, 32-400 Myślenice, 
nr telefonu 12 2720782. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres  Bysina 284, 32-400 Myślenice lub pocztą elektroniczną na adres 
sekretariat@zpobysina.pl.  

2. W Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych i jest nim 
Krzysztof Dybeł, z którym można się kontaktować, za pomocą poczty elektronicznej na adres, e-
mail: kdybel508@gmail.com, lub telefonicznie tel:500512636. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego  
(tj. konkursy, olimpiady i turnieje). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się 
odbywać. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa. 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 
▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 

RODO), 
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
załatwienia sprawy w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie. 

mailto:kdybel508@gmail.com
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11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie  
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa  
w pkt 3 i 8 powyżej.  

14. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu danego konkursu. 

 

 

 

 

 

…………………………….       ………………………………………… 

miejscowość i data              czytelny podpis rodzica lub prawnego opi 

 


