
 

 
             

KONKURS WIEDZY O ZIEMI „GEO-GENIUSZ” – V EDYCJA 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

  

www.centrum-geoedukacji.pl  

 
I ETAP ELIMINACYJNY  II ETAP FINAŁOWY  

 

 

W dniu 8 maja 2017  roku, w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu 

kieleckiego, które zgłoszą się do udziału w Konkursie, o godz. 12.00. 

Arkusz testu eliminacyjnego zostanie  przesłany drogą e-mailową do 

szkół/nauczycieli, o godz. 11.30,  w dniu 8 maja 2017 r. 

 

Etap I polega na wypełnieniu przez Uczestnika, testu składającego się  z 

20 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Za każdą prawidłową 

odpowiedź w pytaniach zamkniętych Uczestnik otrzymuje 1 punkt.  W 

przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej,  

Uczestnik nie uzyskuje punktu.   W pytaniach otwartych,    za każde pytanie 

Uczestnik może zdobyć maksymalnie 1 do 5 punktów.                                            

Czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut. 

Uczestnik GEO-Geniusza, nie może korzystać w czasie Konkursu z 

telefonu komórkowego oraz żadnego rodzaju pomocy naukowych!! 

 

Po zakończeniu etapu eliminacyjnego nauczyciel wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym na opiekuna Konkursu, wysyła skan testu eliminacyjnego 

drogą elektroniczną na adres: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl lub 

faxem pod nr 041/36 76 985 w dniu 8 maja,  w godzinach                        

od 12.45 do godz. 13.30. 

 

8 maja 2017 r. o godzinie 15.30  na stronie internetowej Centrum 

Geoedukacji w zakładce Projekty  (http://centrum-geoedukacji.pl/projekty) 

zostanie zamieszczony klucz odpowiedzi do testu eliminacyjnego. 

 

Do finału zakwalifikowanych zostanie 50 uczniów,  

którzy najlepiej rozwiążą test i uzyskają najwyższą ilość punktów. 

Kwalifikacji dokonują pracownicy Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji  

po sprawdzeniu arkusza eliminacyjnego. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 maja 2017 roku o godzinie 

15.00, na stronie internetowej Centrum Geoedukacji, w zakładce Projekty  

(http://centrum-geoedukacji. pl/) oraz bezpośrednio drogą e-mailową do 

opiekunów/szkół gimnazjalny ch zgłoszony ch do konkursu.  

 

 

 

Etap II  (finał) – w dniu  5 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00, który  

odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji, przy ulicy Daleszyckiej 21,                 

z udziałem 50 uczniów wyłonionych drogą  I etapu eliminacyjnego. 

 

 

Pytania (w formie opisowej i graficznej) etapu finałowego                    

będą wyświetlane na ekranie w jednakowym odstępie czasowym. 

Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema wariantami 

odpowiedzi, jednokrotnego wyboru. Na otrzymanym arkuszu odpowiedzi 

Uczestnik może zaznaczyć ty lko jedną odpowiedź. 

Za każdą poprawną odpowiedź, Uczestnik otrzymuje jeden punkt. 

W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, 

Uczestnik nie uzyskuje punktu. 

 

 

Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej kolejni Uczestnicy Etapu II, którzy 

udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi  i zajęli kolejno  

I-sze, II-gie i III-cie miejsce. 

 

 

W przypadku, gdy Zwycięzcami  Konkursu, będzie  więcej niż trzech 

Uczestników przeprowadzona zostanie pomiędzy nimi dogrywka w formie 

dodatkowych 5 pytań otwartych odczytywanych przez Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. 

 

 

Ogłoszenie wyników V edycji GEO-Geniusza odbędzie się                             

5 czerwca 2017 r.  w Centrum Geoedukacji. 

 


