
       

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

AZJI WSCHODNIEJ 2018 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze liceum 

Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Azji Wschodniej 2018 dla uczniów gimnazjów 

oraz klas VII szkół podstawowych województwa śląskiego. 

Cele konkursu: 

1. propagowanie wiedzy na temat najważniejszych gospodarczo państw Azji Wschodniej; 

2. poszerzanie wiedzy uczniów w zakresu geografii, geologii, klimatologii i biogeografii 

terenów Azji Wschodniej; 

3. uświadomienie znaczenia państw Azji Wschodniej w kontekście ich wpływu na 

funkcjonowanie gospodarki światowej; 

4. zapoznanie uczniów z ustrojami politycznymi najważniejszych gospodarczo państw 

Azji Wschodniej; 

5. poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie historii terenów Azji Wschodniej; 

6. zainteresowanie uczniów kulturą oraz popkulturą państw Azji Wschodniej; 

7. zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, w tym języków azjatyckich; 

8. zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz wyszukiwania 

informacji; 

9. wdrażanie idei zdrowej rywalizacji. 

Zagadnienia konkursowe: 

1. podstawowe informacje na temat państw Azji wschodniej ze szczególnym 

uwzględnieniem Chin, Japonii oraz Korei Południowej; 

2. historia państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, Japonii oraz 

Korei Południowej; 

3. geografia oraz geologia państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, 

Japonii oraz Korei Południowej; 

4. klimat oraz fauna i flora terenów państw Azji wschodniej ze szczególnym 

uwzględnieniem Chin, Japonii oraz Korei Południowej; 



5. język współczesny państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, 

Japonii oraz Korei Południowej; 

6. ustroje polityczne państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, 

Japonii oraz Korei Południowej; 

7. wpływ państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz Korei Południowej) na 

gospodarkę globalną; 

8. kultura (kultura dnia codziennego, kuchnia, święta, sztuka, literatura) oraz popkultura 

państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz Korei Południowej); 

9. religia oraz filozofia państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz Korei 

Południowej). 

Przebieg konkursu: 

1. Zgłoszenie uczniów do dnia 25.05.2018 r. przez wysłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2) pocztą 

e-mail na adres szkoły: lo9@sosnowiec.edu.pl. 

2. Konkurs odbędzie się dnia 08.06.2018 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu 

(Jana Dormana 9A, 41-200 Sosnowiec) o godzinie 10:00. 

3. Po zakończeniu konkursu, w trakcie kiedy prace uczniów będą oceniane przez Kapitułę 

Konkursową, zapraszamy uczniów biorących udział w konkursie na udział w zajęciach 

na temat języka japońskiego. 

Informacje dodatkowe: 

 zgłoszenie szkoły odbywać się może tylko i wyłącznie drogą elektroniczną; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie (o wszelkich 

zmianach uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem); 

 dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy; 

 osoba odpowiedzialna za realizację i kontakt z uczestnikami konkursu: mgr Krzysztof 

Brom (krzysztofbrom@gmail.com). 

 

 

 


