ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Propozice okresního kola zeměpisné olympiády 2019/20
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zasílám Vám informace k okresnímu kolu zeměpisné olympiády
Kategorie:
A – žáci 6. tříd ZŠ a prima víceletých gymnázií
B – žáci 7. tříd ZŠ a sekunda víceletých gymnázií
C – žáci 8. a 9. tříd ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií
D – studenti středních škol
Termín:
Místo:

26. února 2020 (středa)
Základní škola Pod Skalkou 293, Rožnov pod Radhoštěm

Prezence: 7:45 – 8:00 - účastníkům bude proplaceno jízdné. Nutno zakoupit
jednosměrnou jízdenku /nikoli zpáteční/.
8:05 - zahájení

Ve všech kategoriích a kolech se předpokládá dovednost pracovat se školními atlasy
v plném rozsahu.
Kategorie:
A – kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie
B – kartografie, obecná fyzická a sociální geografie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika
C – kartografie a geoinformatika, obecná fyzická a sociální geografie, Evropa
D – kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická a sociální geografie, regionální geografie
Tématické zaměření soutěže:
Ústřední komise ZO se snaží v maximální možné míře přihlédnout k volbě takového
tematického zaměření úloh, které respektuje nejčastější vzdělávací obsah jednotlivých
ročníků školního zeměpisu, ačkoli je to při stávajících možnostech a odlišnostech ŠVP
různých škol problematické. Ústřední komise ZO bere rovněž v úvahu zájem soutěžících o
obor. Proto je zaměření úloh širší, nad rámec běžné školní výuky, vždy
však úměrné věku soutěžících. Důraz je kladen na dovednosti analýzy a syntézy
poznatků, vysvětlení a pochopení problémů – dávání do souvislostí, nikoli ověření
pouhého memorování.
Dominantní tematické zaměření úloh se vztahuje pouze na úlohy testu
geografických znalostí.
Struktura soutěžních úloh:
a) práce s atlasem
Práce s atlasem není omezena výběrem témat a regionů uvedených v tabulce. Pro
zajištění objektivnosti a rovných podmínek soutěže jsou žáci povinni v průběhu této části
soutěže pracovat pouze s níže uvedenými atlasy.
Tvůrci úloh budou vycházet z nejnovějších vydání atlasu světa i Česka a zároveň budou
provádět kontrolu řešitelnosti úloh s předchozími vydáními těchto atlasů nakladatelství
Kartograﬁe Praha, a. s., v případě, že by škola nebo žáci nové vydání nevlastnili.
V případě, že bude úloha zaměřena na práci s jinou mapou, neobsaženou v uvedených

atlasech, bude mapový podklad dodán hlavním organizátorem soutěže.
Ve školních kolech je doporučené využívat jakékoliv typy školních zeměpisných atlasů
světa či Česka
(např. z nakladatelství Kartograﬁe Praha, a. s., Terra-Klub, o. p. s., SHOCart a dalších).
V okresních kolech jsou soutěžící povinni využívat pouze jeden z uvedených atlasů
světa:
- Školní atlas světa. Kartograﬁe Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. do sk, 184 s.
- Školní atlas světa. Kartograﬁe Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. do sk, 184 s.
- Školní atlas světa. Kartograﬁe Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.
b) písemný test geografických znalostí
Písemný test přihlíží k výběru témat a regionů pro jednotlivé soutěžní kategorie.
I písemný test však může obsahovat úlohy využívající kartograﬁcké podklady (v případě
nutnosti budou dodány tvůrci úloh).
c) praktická část
Praktická část není omezena výběrem témat a regionů . V praktické části
se nejčastěji jedná o zpracování a vyhodnocení dat, čtení textu s porozuměním, řešení
problému s využitím
různých zdrojů informací apod. Pokud bude pro řešení praktické části soutěžící
potřebovat atlas, bude tato
skutečnost uvedena v zadání úlohy. Případné atlasy využívané v praktické části se budou
shodovat s těmi,
které budou soutěžící využívat v části „práce s atlasem“.
V celostátním kole praktická část nabývá podobu práce v terénu, vyhodnocení dat
získaných terénním šetřením, určení příčin a důsledků pozorovaných jevů a procesů,
formulace a zdůvodnění závěrů..
Postup do okresního kola:
Kategorie A: postupuje 1 žák s nejvyšším počtem bodů ve školním kole
Kategorie B: postupuje 1 žák s nejvyšším počtem bodů ve školním kole
Kategorie C: postupuje 1 žák s nejvyšším počtem bodů ve školním kole
Kategorie D: postupují 2 žáci s nejvyšším počtem bodů ve školním kole
Školní kolo si na každé škole připraví učitel zeměpisu sám.
Povolené vybavení pro soutěž:
• psací potřeby – tužka, propiska, pastelky minimálně dvou barev
• pravítko, trojúhelník, úhloměr
• kalkulačka (ne v mobilním telefonu !!!)
• atlasy – Školní atlas světa z nakladatelství Kartografia . viz. výše
-

Učitelé, kteří přijedou jako doprovod, poprosíme, aby se podíleli na dozoru a
opravách prací. Předem děkuji za pochopení.
Informace najdete také na internetových stránkách Zeměpisné olympiády:
www.zemepisnaolympiada.cz

Postupový klíč:
- z okresního do krajského kola – v každé soutěžní kategorii ( A – D ) postupují první dva nejúspěšnější
řešitelé (1. a 2. místo )

PŘIHLÁŠKA

do okresního kola Zeměpisné olympiády - ve školním roce 2019/20
Jméno žáka:

…..…………………………………………………………..

Rok narození: ………………………………………..

Adresa školy:

……………………………………………………………………….............
.....................................................................................................

Třída:

…………………… Kategorie ………………………………

Připravující učitel: …………………………………………………………..
e-mail učitele: ..............................................................................

e-mail školy:

…………………………………………………….

Počet účastníků školního kola: …………………………………………….

Razítko a podpis ředitele školy : …………………………………………..

Přihlášky do okresního kola zasílejte nejpozději do čtvrtku 20. února 2020

Adresa: Mgr. Taťána Vinklárková
Základní škola
Pod Skalkou 293
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 571 751 292

e-mail: vinklarkovat@seznam.cz

Prosím, nezapomeňte uvést počet účastníků školního kola !!!

