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The history of the International 
Geography Olympiad
The idea of organizing an international geography competition 
for secondary school students was first proposed in the early 
1990s. The main goal was to promote geographic knowledge 
among young people by appealing to their natural rivalry and 
desire to explore the world. Another important argument was 
the potential of the national geography olympiads, which were 
becoming increasingly popular, especially in Europe.

Poland, together with the Netherlands, initiated iGeo and is 
one of three countries, along with Slovenia and the Netherlands, 
that has participated in every event.

The first iGeo for secondary school students aged 16-19 was or-
ganized under the auspices of the IGU and held in the Hague, 
the Netherlands, in 1996. Only five countries (Belgium, the 
Netherlands, Germany, Poland, and Slovenia) participated. That 
number has steadily increased and the idea of the Olympiad has 
spread further afield in the following years.

The competition was held every two years from 1996 to 2010, 
but it was decided to hold it annually from 2012 onwards. The 
Olympiads are held as near as possible, and immediately prior, 
to the following IGU Conferences or Congresses. The closing 
ceremonies and medal presentations are held during the open-
ing of the IGU Conference (or Congress). This raises the pro-
file and the status of the Geography Olympiad. The exceptions 
were the 2004 and 2010 Olympiads, which, for organizational 
reasons or concerns for the safety of the participants, were 
held in a different place from the IGU Conference or Congress. 
Regional competitions were held in 2003-2011, when there 
were no world competitions. Poland successfully participated 
in the Central European Regional Geography Olympiad and 
organized competition in Chorzów and Bielsko-Biała in 2009.

Historia Międzynarodowej Olimpiady 
Geograficznej
Idea organizacji międzynarodowych zawodów geograficznych 
dla uczniów szkół średnich pojawiła się w pierwszej połowie lat 
90. XX wieku. Głównym celem była chęć propagowania wiedzy 
geograficznej wśród młodzieży poprzez naturalną wśród niej 
chęć rywalizacji oraz poznania świata. Istotnym argumentem 
było także wykorzystania potencjału coraz powszechniejszych, 
zwłaszcza w Europie, krajowych olimpiad geograficznych.

Polska wraz z  Holandią była inicjatorem powstania Między-
narodowej Olimpiady Geograficznej (iGeo) oraz jednym z nie-
licznych krajów, poza Słowenią i  Holandią, którego reprezen-
tanci brali udział we wszystkich jej dotychczasowych edycjach. 

Pierwsze zawody Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej 
(International Geography Olympiad, iGeo) dla uczniów szkół 
średnich w  wieku 16–19 lat, organizowanej pod auspicjami 
Międzynarodowej Unii Geograficznej, odbyły się w  1996 r. 
w Hadze w Holandii. Wzięły w niej udział reprezentacje z zaled-
wie pięciu państw (Belgia, Holandia, Niemcy, Polska, Słowenia). 
W  kolejnych edycjach liczba uczestniczących krajów systema-
tycznie rosła, a  idea olimpijska znacznie powiększała swój za-
sięg geograficzny. 

W latach 1996–2010 zawody odbywały się w cyklu dwuletnim, 
natomiast począwszy od 2012 r., podjęto decyzję o ich corocz-
nym organizowaniu. Olimpiady odbywają się w ścisłym po-
wiązaniu, pod względem czasu i miejsca ich przeprowadzenia, 
z kolejnymi Konferencjami lub Kongresami Międzynarodowej 
Unii Geograficznej. Uroczyste zakończenie olimpiady i wręcze-
nie najlepszym uczestnikom złotych medali ma miejsce podczas 
otwarcia Kon ferencji (lub Kon gresu) Między narodowej Unii Geo-
grafi cznej, co przyczynia się do podniesienia prestiżu olimpiady 
geograficznej. Wyjątkiem od tej reguły były Olim piady w 2004 r. 
oraz 2010 r., kiedy to ze względów organizacyjnych lub bezpie-
czeństwa uczestników, zawody przeprowadzono w innym miej-
scu aniżeli Kon feren cja lub Kon gres MUG. W okresie 2003–2011, 
w latach, w których nie przeprowadzano światowej olimpiady, od-
bywały się olimpiady regionalne. Polska z sukcesami występowała 
w Środ kowo europej skiej Olim piadzie Geo grafi cznej, była również 
organizatorem zawodów w Chorzowie i Bielsku-Białej w 2009 r.
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Międzynarodowa Olimpiada 
Geograficzna ponownie gości 
w Polsce

Dzięki organizacji XI iGeo, Polska stała się pierwszym krajem 
dwukrotnie goszczącym najlepszych młodych geografów świa-
ta. W 2002 r. olimpiada międzynarodowa odbyła się w Gdyni, 
a uczestniczyło w niej 16 drużyn. W tegorocznej edycji wzięła 
udział rekordowa liczba 36 reprezentacji – z Australii, Belgii, 
Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Hongkongu, Indonezji, 
Japonii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Makau, Meksyku, Mongolii, 
Nigerii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, 
Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, 
Turcji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto do Krakowa przy-
jechali obserwatorzy z Argentyny, Armenii, Szwajcarii i Tajlandii.

Zawody XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej zostały 
zorganizowane przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, 
Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Instytut Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy wsparciu finan-
sowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy Patronat 
nad olimpiadą objął Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek 
Majchrowski oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego – 
Profesor Michał Śliwa. Zawody pisemne odbywały się w aulach 
Uniwersytetu Pedagogicznego, a wszyscy uczestnicy zostali za-
kwaterowaniu w Domu Studenckim „Za Kolumnami”.

Każda drużyna biorąca udział w  olimpiadzie międzynarodo-
wej składa się z czterech zawodników w wieku 16–19 lat (w za-
wodach w  Krakowie wzięło udział 144 uczniów) oraz dwóch 
opiekunów, z  których jeden jest jednocześnie członkiem jury 
Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Wszyscy uczest-
nicy są wyłaniani podczas krajowych olimpiad geograficznych. 

The International Geography 
Olympiad returns to Poland

When it held the 11th iGeo this year, Poland became the first 
country ever to host it twice. In 2002, the Olympiad was held 
in Gdynia with 16 countries participating. This year, a  re-
cord 36 countries participated in Kraków: Australia, Belgium, 
Belarus, Bulgaria, China, Croatia, Montenegro, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, Hong Kong, Hungary, Indonesia, 
Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macau, Mexico, 
Mongolia, the Netherlands, Nigeria, Germany, New Zealand, 
Poland, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, 
Taiwan, Turkey, the United Kingdom and the United States of 
America. There were also observers from Argentina, Armenia, 
Switzerland and Thailand.

The 11th iGeo was organized by the Polish Geography Olympiad 
Committee, the Polish Geographical Society and the Institute 
of Geography at the Pedagogical University of Cracow, and had 
the financial support of the Ministry of National Education. 
The Olympiad received the honorary patronage of Professor 
Jacek Majchrowski, Mayor of the City of Kraków, and Professor 
Michał Śliwa, Rector of the Pedagogical University of Kraków. 
The written competition was held in the halls of the Pedagogical 
University and all participants were accommodated in a  stu-
dent dormitory “Za Kolumnami”.

Each team has four members aged 16–19 (144 students took 
part in the Kraków competition) and two adult representatives, 
one of whom is an iGeo jury member. The participants are se-
lected during the national geography olympiads.
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Imię i Nazwisko/Name Drużyna/Team

1 Oscar Fawkes Australia
2 Janice Mui Australia
3 Stephen Roche Australia
4 Leon Shi Australia
5 Uladzislau Dahlis Belarus
6 Raman Dubitski Belarus
7 Hleb Lazovik Belarus
8 Katsiaryna Varobina Belarus
9 Michiel Avau Belgium

10 Matthias Fabry Belgium
11 Alexander Geldhof Belgium
12 Martijn Van den Bogaert Belgium
13 Borislav Dochev Bulgaria
14 Kalin Dimitrov Bulgaria
15 Dimitar Dimitrov Bulgaria
16 Daniel Valkov Gospodinov Bulgaria
17 Lan Yu China – Beijing 
18 Liu Shixuan China – Beijing 
19 Shao Yifan China – Beijing 
20 Xiong Chang China – Beijing 
21 Chan Ka Kit China – Hong Kong
22 Chan Chun Hay China – Hong Kong
23 Ma Sze Chai China – Hong Kong

Imię i Nazwisko/Name Drużyna/Team

24 Julia Emma Ramsden China - Hong Kong
25 Lam Kuan Long China – Macau
26 Leong Chon U China – Macau
27 Li Weixin China – Macau
28 Ung Ka Weng China – Macau
29 Chen, Peng-Ying China – Taipei
30 Hsiao-Jung Jin China – Taipei
31 Vickie Li China – Taipei
32 Ting-Yu Wu China – Taipei
33 Petar Bratulić Croatia
34 Fabijan Čorak Croatia
35 Mislav Glibo Croatia
36 Vedran Mihal Croatia
37 Pavel Genzer Czech Republic
38 Filip Hulec Czech Republic
39 Dominik Mazel Czech Republic
40 Hana Pařízková Czech Republic
41 Simon Andersen Denmark
42 Rasmus Lørup Arildsen Denmark
43 Jakob Fritzbøger Christensen Denmark
44 Rasmus Arentoft Nielsen Denmark
45 Kristiine Aluvee Estonia
46 Taniel Paju Estonia

Lista uczestników/ List of participants

Państwa uczestniczące w XI iGeo/Countries participating in 11th iGeo

uczestnicy/participants

obserwatorzy/observers



6

XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna /11th International Geography Olympiad in Kraków

Imię i Nazwisko/Name Drużyna/Team

47 Hendrik Sobi Estonia
48 Uku-Kaspar Uustalu Estonia
49 Vikke Elfving Finland
50 Arttu Kivimäki Finland
51 Viktor Magnus Salenius Finland
52 Inka Tolonen Finland
53 Lukas Burghardt Germany
54 Jana Frenzel Germany
55 Konstantin Hierl Germany
56 Robert Latka Germany
57 Miklós János Dürr Hungary
58 Kinga Mojzes Hungary
59 Ádám Rapcsák Hungary
60 Ágnes Szuda Hungary
61 Muhammad Ihsan Ananta Indonesia
62 Uyun Charisa Aziza Indonesia
63 Asri Hadiyanti Giastuti Indonesia
64 Aditya Pradana Indonesia
65 Marie Iijima Japan
66 Eko Kaneda Japan
67 Hibiki Nakano Japan
68 Kento Nomura Japan
69 Duisen Abay Kazakhstan
70 Dulat Dias Kazakhstan
71 Mukhamed Miras Kazakhstan
72 Mustapayev Ilyas Kazakhstan
73 Tomass Andersons Latvia
74 Morics Roberts Mūrnieks Latvia
75 Ketija Nadežņikova Latvia
76 Miķelis Dāvids Rikveilis Latvia
77 Gražvydas Virgilijus Dargis Lithuania
78 Gabrielė Ivanovaitė Lithuania
79 Ignas Kriaučiūnas Lithuania
80 Agnė Semėnaitė Lithuania
81 Heidi Jazmín Aldaco Cruz Mexico
82 Gustavo Antonio García Venegas Mexico
83 José Eduardo Godínez Alemán Mexico
84 Rodrigo Malagón Rodríguez Mexico
85 Subeedei Barkhasbadi Mongolia
86 Eenerel Erdenesaikhan Mongolia
87 Binderiya Janchivdorj Mongolia
88 Baljinnyam Tovuudorj Mongolia
89 Edin Destanović Montenegro
90 Tijana Ljujić Montenegro
91 Samra Pepić Montenegro
92 Raković Ljubomir Montenegro
93 Thomas Bolding Netherlands
94 Titus Paauwel Kruijssen Netherlands
95 Annejet Tuinstra Netherlands
96 Niels van der Voort Netherlands
97 Emily Moore New Zealand

Imię i Nazwisko/Name Drużyna/Team

98 Deena Parr New Zealand
99 Wan Zhi Tay New Zealand

100 Nicholas James Cropp Wilson New Zealand
101 Farida Baby Alasah Nigeria
102 Imran Aminu Tukur Nigeria
103 Zakariya Bala Saleh Nigeria
104 Fatima Zahrau Aliyu Zakari Nigeria
105 Tomasz Grzyb Poland
106 Michał Kuźba Poland
107 Michał Piotr Piłat Poland
108 Maciej Rzeszutek Poland
109 Andra Cosmina Albulescu Romania
110 Aura Elena Amironesei Romania
111 Manea Cosmina - Andreea Romania
112 Anca-Maria Rădulescu Romania
113 Stanislav Adamaytis Russia
114 Mikhail Maslyaev Russia
115 Fedor Mitiurev Russia
116 Egor Shevchuk Russia
117 Irena Gorjanc Serbia
118 Jovan Mitić Serbia
119 Đorđe Ogrizović Serbia
120 Nikola Tepić Serbia
121 Joshua Chin Zen Jie Singapore
122 Wilson Chua Wei Cheng Singapore
123 Lim Wei Chong Timothy Singapore
124 Tan Yi Ying Singapore
125 Andrej Bocán Slovakia
126 Robert Čičmanec Slovakia
127 Peter Kicko Slovakia
128 Jaroslav Valovčan Slovakia
129 Aljoša Gradišek Slovenia
130 Matjaž Malok Slovenia
131 Nejc Povirk Slovenia
132 Lenart Štaut Slovenia
133 Merve Akyol Turkey
134 Sarper Ege Güvenç Turkey
135 Cesur Kiliç Turkey
136 Ahmet Arda Tirnakli Turkey
137 Madeline Budden United Kingdom
138 Jodie Goodacre United Kingdom
139 Trinity Handley United Kingdom
140 Jennifer May Taylor United Kingdom
141 Anton Karpovich USA
142 James Mullen USA
143 Tine Valencic USA
144 David Yuan USA
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Imię i Nazwisko/Name Drużyna/ Team

Blanca Argentina Fritschy Argentina
Trahel Vardanyan Armenia
Kathryn Berg Australia
Margaret McIvor Australia
Liudmila Fakeyeva Belarus
Henryk Oziem Belarus
Jozef Thys Belgium
Ingrid Van den Zegel Belgium
Luc Zwartjes Belgium
Nadezhda Nikolova Bulgaria
Mariana Soultanova Bulgaria
Wang Min China – Beijing 
Zhao Lei China – Beijing 
Longcheng Hu China – Beijing 
Pui Ying Liu China – Hong Kong
Pui Kwan So China – Hong Kong
Sam Chi Hou China – Macau
Tam Tat In China – Macau
Yu-Chieh Hsieh China – Taipei
Su-Min Shen China – Taipei
Marin Cvitanović Croatia
Dubravka Spevec Croatia
Libor Lněnička Czech Republic
Hana Svobodová Czech Republic
Birgit Justesen Denmark
Niels Vinther Denmark
Anu Printsmann Estonia
Evelyn Uuemaa Estonia
Jussi Mestari Finland
Anna Virkkala Finland
Kerstin Bräuer Germany
Wolfgang Gerber Germany
Bernadett Makkai Hungary
András Trócsányi Hungary
Samsul Bachri Indonesia
Budi Brahmantyo Indonesia
Asuka Inoue Japan
Thomas Parkner Japan
Yoshiyasu Ida Japan
Shnar Kairova Kazakhstan
Gulnara Nyussupova Kazakhstan
Gatis Kampernovs Latvia

Imię i Nazwisko/Name Drużyna/ Team

Indrikis Leitis Latvia
Rytas Šalna Lithuania
Mantas Šiumeta Lithuania
Fernando García-García Mexico
Guillermo Montero Martínez Mexico
Purev-Ochir Banzar Mongolia
Batchuluun Yembuu Mongolia
Dragoje Đokić Montenegro
Momir Radulović Montenegro
Anouk Adang Netherlands
Jacques Bazen Netherlands
Suzanne Baldwin New Zealand
Nicholas Raymond Page New Zealand
Ishaq Ahmad Nigeria
Jakub Szmyd Poland
Mihaela Cornelia Fiscutean Romania
Cristina Parvu Romania
Valentina Abaturova Russia
Pavel Kirillov Russia
Dmitrii Bogachev Russia
Tatiana Utkina Russia
Alexey Naumov Russia
Ankica Dmitrović Serbia
Nikola Srzentić Serbia
Hui Peng Tay Singapore
Jinxiong Benjamin Yuan Singapore
Ladislav Tolmáči Slovakia
Gabriel Zubriczký Slovakia
Tanja Golob Slovenia
Danijel Lilek Slovenia
Fabian Herger Switzerland
Hendrikus Ankoné Task Force
Lex Chalmers Task Force
Suwan Kusamran Thailand
Barbaros Gönençgil Turkey
Mesut Süzer Turkey
Mark Higginbottom United Kingdom
Susan Lomas United Kingdom
Raynell Cooper USA
David Madden USA

Lista opiekunów i obserwatorów/List of team leaders and observers



8

XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna /11th International Geography Olympiad in Kraków

Ceremonia otwarcia

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia XI Międzynarodowej 
Olimpiady Geograficznej wykład inauguracyjny, dotyczący 
rozwoju przestrzennego oraz zmian funkcjonalnych Krakowa, 
wygłosił prof. Bolesław Domański. Wykład ten był skonden-
sowanym, doskonałym źródłem informacji geograficznych, 
historycznych i społecznych o Krakowie, niezwykle cennym 
dla uczestników, spośród których znakomita większość była 
po raz pierwszy nie tylko w Krakowie, ale także w Polsce. 
Uroczystość inauguracji zaszczycili swoją obecnością m.in.: 
Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Tadeusz 
Sławecki, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geo graficz
nego prof. Antoni Jackowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka. 
Oprócz uroczystych przemówień i wykładu inaugurującego 
Olimpiadę, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w koncercie 
krakowskiego studenckiego zespołu rockowego – Subline.

Opening ceremony

Professor Bolesław Domański gave the inaugural lecture during 
the opening ceremony. This concerned the spatial development 
and functional changes of Kraków. The lecture was a condensed 
and excellent source of geographical, historical and social in-
formation about Kraków. It was extremely valuable for the par-
ticipants, the vast majority of whom had never been to Poland, 
let alone Kraków, before. The inauguration ceremony was at-
tended by: Mr Tadeusz Sławecki, Deputy Minister of National 
Education; Professor Antoni Jackowski, President of the Polish 
Geographical Society; and Ms Magdalena Sroka, Deputy Mayor 
of the City of Kraków for Culture and City Promotion. In addi-
tion to the ceremonial speeches and the inaugural lecture, the 
Kraków student rock band, Subline, gave a concert.
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Zadania olimpijskie

Zawody olimpiady geograficznej składały się zgodnie ze statu-
tem z trzech części: testu pisemnego (written response test), te-
stu z zajęć terenowych (fieldwork) oraz quizu multimedialnego 
(multimedia quiz). 

Test pisemny obejmował 6 sekcji, poświęconych różnym zagad-
nieniom, m.in. geologii, zasobom leśnym, ekologii, skutkom 
globalnego ocieplenia, ludności i zdrowiu, globalizacji i korpora-
cjom transnarodowym. Test stanowił mieszankę pytań otwartych 
i półotwartych, a do każdego z zadań dołączone były odpowied-
nie materiały źródłowe, umożliwiające udzielenie poprawnej 
odpowiedzi, takie jak tabele z danymi statystycznymi, fotografie, 
itp. Podczas testu uczniowie, dla których język angielski nie był 
językiem nauczania, mieli możliwość korzystania ze słowników 
oraz o 30 minut więcej czasu (łącznie 3 godziny) na udzielenie 
odpowiedzi.

Pierwsza część testu pisemnego dotyczyła powstawania skał oraz 
procesów brzegowych. Polecenia wymagały od uczniów prze-
analizowania diagramu oraz zdjęć, a następnie szczegółowego 
opisania procesów. W kolejnej sekcji uczniowie mieli za zadanie 
opisać wpływ lasów na życie człowieka, rozpoznać typy lasów 
charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych oraz podać 
przyczyny wylesiania na świecie. Następna sekcja dotyczyła za-
gadnienia śladu ekologicznego. Należało przeanalizować zmia-
ny wielkości śladu w ciągu ostatniego półwiecza oraz zależność 
między wysokością dochodu krajów i  ich strukturą śladu eko-
logicznego. Zadaniem uczestników było także opisanie wpływu 
globalnego ocieplenia na dostępność żywności w Afryce, proces 
El Niño na Pacyfiku i powodzie w Bangladeszu. Kolejna część 

The Olympiad tasks

The Olympiad competition, according to the statutes, consists 
of three parts: a written response test, a fieldwork exercise and 
a multimedia quiz.

The written response test comprised six sections on a  variety 
of subjects, including geology, forest resources, ecology, the ef-
fects of global warming, population and health, globalization 
and transnational corporations. The test was a mix of open and 
semi-open questions. Appropriate source materials that ena-
bled correct answers, such as statistical tables, photos, etc., were 
supplied for each task. Students who are not educated in English 
were allowed to use dictionaries and given 30 minutes (a total of 
3 hours) longer to respond.

The first part of the written response test concerned the for-
mation of rocks and coastal processes. The students were 
required to analyze a diagram and photos and then prepare 
a detailed description of the processes. In the next section, 
they were asked to describe the impact of forests on hu-
man life, to identify forest types characteristic for different 
climate zones and state the reasons for deforestation in the 
world. The next section concerned the ecological footprint. 
The students were required to analyze the changes in the size 
of the footprint over the last half-century and the relation-
ship between the amount of income of a given country and 
its ecological footprint structure. They were also required 
to describe the impact of global warming on food avail-
ability in Africa, the El Niño cycle in the Pacific and floods 
in Bangladesh. The next part was related to population and 
health. The students were required to demonstrate their 
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dotyczyła zdrowia ludności. Wymagano od zawodników znajo-
mości zależności między długością życia i  wysokością docho-
dów w danym kraju, analizy zachorowalności na malarię oraz 
różnych rodzajów raka w Azji. W sekcji obejmującej zagadnie-
nia globalizacji należało zdefiniować pojęcie globalizacji, podać 
czynniki, które powodują jej szybsze następowanie oraz prze-
analizować rozwój sieci McDonald’s na świecie. 

Zadania testu pisemnego (written response test) stanowią ogromne 
wyzwanie dla uczniów z wielu krajów, ze względu na niejedno-
krotnie odmienny charakter od przyjętego w ich rodzimych syste-
mach edukacji. Poszczególne sekcje mają charakter studium przy-
padku, wymagają od ucznia szerokiej wiedzy analitycznej oraz 
umiejętności wyciągania wniosków, mniej zaś znajomości faktów. 

Zajęcia terenowe (fieldwork) składały się z dwóch etapów rozło-
żonych na dwa dni. Zostały poprzedzone wykładem pt. „Cities’ 
public spaces” dotyczącym użytkowania przestrzeni publicznej, 
w  którym szczególną uwagę zwrócono na problematykę tere-
nów zielonych w miastach. 

W części A pierwszego zadania uczniowie mieli w ściśle określo-
nym czasie, pracując w grupach narodowych, zidentyfikować typy 
użytkowników, strefy użytkowania oraz infrastrukturę sportowo-

-rekreacyjną terenów miejskich na przykładzie krakowskich Błoni 
i pobliskiego Parku Jordana, a następnie w części B (wykony-
wanej indywidualnie w warunkach kameralnych w sali) określić 

understanding of the relationship between life expectancy 
and the amount of income of a given country, and to be able 
to analyze the incidence of malaria and various types of can-
cer in Asia. In the globalization section, they had to define 
the concept of globalization, describe the various factors that 
cause its rapid succession, and analyze the expansion of the 
McDonald’s chain around the world.

The written response test poses a great challenge to students 
from many countries, as it often differs substantially from 
those adopted by their domestic education systems. The indi-
vidual sections are case studies that require broad analytical 
knowledge and an ability to draw conclusions, rather than 
factual knowledge.

The fieldwork exercises consisted of two stages held over two 
days. They were preceded by the lecture “Cities’ public spaces” 
on the use of public space, in which special attention was paid 
to green areas in cities.

In part A of the first task, the students, working in national 
groups, were given a specified time to identify the types of 
users, areas of use and sports and recreation infrastructure 
of urban areas using Kraków’s Błonia Park and nearby Jordan 
Park as examples. In Part B (performed individually in aula 
at the university), they had to determine, on the basis of 
previously collected data, the most common types of public 
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– w oparciu o zebrane wcześniej dane – najczęściej występujące na 
badanym obszarze typy użytkowania przestrzeni publicznej oraz 
nanieść je na mapę wraz z elementami infrastruktury sportowo-

-rekreacyjnej, z użyciem poprawnych technik kartograficznych. 
Zadanie drugie polegało na zaproponowaniu możliwych kierun-
ków wykorzystania nieużytkowanych terenów sportowych klu-
bów Wisła i Cracovia zlokalizowanych w sąsiedztwie krakowskich 
Błoni. Przygotowane przez uczniów rozwiązania uzupełniałyby 
istniejącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Propozycje miały 
zostać opracowane w postaci opisu wraz z uzasadnieniem oraz 
wykonaniu na udostępnionym podkładzie mapy możliwego zago-
spodarowania wskazanych terenów. Wszyscy uczniowie otrzymali 
zestaw materiałów źródłowych (Resource booklet). Obejmował 
on m. in. mapę użytkowania terenu Krakowa, opisy wybranych 
dzielnic, piramidy wieku mieszkańców Krakowa i jego wybra-
nych dzielnic, dane klimatyczne, a także archiwalne zdjęcia Błoni 
i Parku Jordana. Materiały te były pomocne przy planowaniu oraz 
uzasadnieniu wyboru inwestycji.

Quiz multimedialny zawierał 40 pytań o charakterze zamknię-
tym (wybór odpowiedzi spośród opcji a, b, c, d). Do każdego 
z pytań dołączone były wykresy, diagramy, tabele, zdjęcia lub 
filmy, na bazie których można było wskazać właściwą odpowiedź. 
Pytania najczęściej dotyczyły zidentyfikowania przedstawionych 
na materiałach graficznych zjawisk i procesów geograficznych 
oraz umiejętnego analizowania danych, rzadziej rozpozna-
nia krajobrazu lub architektury miejsca, w których wykonano 

space use and mark them on a map, along with sports and 
recreational infrastructure elements, using the correct map-
ping techniques. The second task was to propose possible 
ways of using the disused land of Wisła and Cracovia sports 
clubs near Błonia Park. The students’ proposals were to com-
plement the existing sports and recreation infrastructure, 
and had to be developed in the form of a description with 
a justification. In addition, a map of any given land use was 
to be prepared on a provided background. All students were 
provided with a resource booklet. This included a Kraków 
land use map, descriptions of selected districts, age pyra-
mids for Kraków and selected districts, climate data, and 
archival photographs of Błonia Park and Jordan Park. These 
materials were helpful in planning and justifying the choice 
of investment.

The multimedia quiz consisted of 40 closed questions (the stu-
dents had to choose from options a, b, c, d). Each question was 
accompanied by charts, diagrams, tables, photographs and/or 
videos that enabled the correct answer to be given. The questions 
often required identifying the geographical phenomena and pro-
cesses presented in the graphical materials and demonstrating 
skillful data analysis. They much less frequently required the 
ability to recognize the landscape(s) and/or architecture of the 
place(s) depicted. They were generally related to global processes 
(both physical-geographical and socio-economic); they were 
very rarely focused on the selected country.
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zamieszczone zdjęcia. Z reguły dotyczyły zjawisk globalnych (za-
równo fizyczno-geograficznych jak i społeczno-ekonomicznych), 
bardzo rzadko koncentrowały się na wybranym kraju. 

Zadania do części pisemnej oraz quizu multimedialnego zo-
stały przygotowane przez Grupy Robocze powołane przy iGeo 
Task Force, na bazie pytań nadsyłanych przez opiekunów kra-
jów biorących udział w Olimpiadzie, natomiast fieldwork został 
przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy współpracy z iGeo Task Force.

Kompletne zestawy wszystkich testów i  zadań z  XI Między
narodo wej Olimpiady Geograficznej wraz z kluczami odpowie-
dzi są dostępne na stronie http://www.olimpiadageograficzna.
edu.pl/igeo2014/tests/ 

The tasks for the written part and the multimedia quiz were 
prepared by Working Groups appointed by the iGeo Task 
Force on the basis of questions submitted from the partici-
pating countries. The fieldwork was prepared by researchers 
at the Pedagogical University in conjunction with the iGeo 
Task Force.

The complete sets of all the tests and tasks of the 11th iGeo, along 
with their answer keys, are available at http://www.olimpiada-
geograficzna.edu.pl/igeo2014/tests/
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Nie samymi testami olimpiada stoi

Aktywność uczniów nie ograniczała się do samych zawodów. 
Jeszcze przed przyjazdem na olimpiadę wszyscy uczestnicy 
w ramach swoich drużyn przygotowywali postery naukowe na 
temat „Challenges of Contemporary Urban Areas” nawiązują-
ce do hasła przewodniego konferencji Międzynarodowej Unii 
Geograficznej „Changes, Challenges, Responsibility”, oczywiście 
dotyczące ich kraju. Były one następnie publicznie prezento-
wane i oceniane przez wszystkich uczestników olimpiady. Taki 
sposób prezentacji, ma na celu zapoznania uczniów z realiami 
konferencji naukowych, gdzie wyniki swoich badań, zaprezen-
towane w postaci posteru należy jeszcze odpowiednio zaprezen-
tować audytorium. Ocena posterów nie wlicza się do wyników 
Olimpiady, jednak dla najlepszych przewidziane zostały upo-
minki. Najwyżej zostały ocenione prace przygotowane przez 
zawodników z  Nowej Zelandii, Nigerii i  Indonezji. Ponadto 
wyróżniono postery drużyn z Meksyku, Słowenii i Kazachstanu. 
Zwycięskie postery zostały zaprezentowane podczas Konferencji 
Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie.

Najbardziej kreatywnym i ekspresyjnym wydarzeniem podczas 
międzynarodowych olimpiad geograficznych jest już tradycyjnie 
tzw. „wieczór kulturowy”, podczas którego poszczególne repre-
zentacje miały w trakcie zaledwie półtorej minuty przedstawić 
prezentację własnego kraju. Przyjmuje ona bardzo różnorodne 
formy: pokazu strojów ludowych, tańca, piosenki, kabaretowego 
przedstawienia popularnych stereotypów dotyczących poszcze-
gólnych państw lub – wręcz przeciwnie – poważnych wydarzeń 
z jego historii. Podczas „wieczoru kulturowego” w Krakowie, 
oprócz jego typowych elementów, organizatorzy zapewnili także 
występ zespołu góralskiego (połączony z nauką tańca i ludowej 

The Olympiad is not just about tests

The students’ activities were not confined to taking the tests. 
Even before coming to the Olympiad, each team (student 
members only) had to prepare a scientific poster relevant to 
its own country. The topic was “Challenges of Contemporary 
Urban Areas”. This in turn was a  reference to the theme 
of the IGU Conference, namely “Changes, Challenges, 
Responsibility”. The posters were publicly displayed and 
evaluated by all the participants. This method of presentation 
was intended to familiarize the students with the workings 
of scientific conferences, where research results are addition-
ally presented to the auditorium in the form of a poster. The 
ratings of the posters were not included in the results of the 
Olympiad, but there were prizes for the best, which were 
those from New Zealand, Nigeria and Indonesia. Those from 
Mexico, Slovenia and Kazakhstan were also recognized. The 
winning posters were presented during the IGU Conference.

Traditionally, the most creative and expressive event of the 
Olympiads is the “cultural evening”, where some aspect of 
every country is presented in just one and a half minutes. 
This takes a wide variety of forms – folk costumes, dancing, 
music shows, and cabaret presentations of popular stereo-
types about given countries or major events in their history. 
Apart from the usual elements, the Kraków cultural evening 
featured a  highlander band performance (combined with 
a lesson in dancing and folk songs – obviously, in Polish) and 
a tasting of traditional Polish cuisine, which was predictably 
received with a great deal of enthusiasm.
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piosenki, oczywiście w języku polskim) oraz degustację potraw 
tradycyjnej kuchni polskiej, która – co było do przewidzenia – 
spotkała się z entuzjastycznym zainteresowaniem gości.

W czasie, gdy uczniowie rozwiązywali testy, opiekunowie mieli 
możliwość uczestnictwa w warsztatach przygotowanych przez 
Zespół Edukacji Esri Polska. Dotyczyły one zastosowania pro-
gramu ArcGIS Online w nauczaniu geografii. Uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z  przykładowymi aplikacjami oraz 
podkładami przygotowanymi przez innych użytkowników 
oprogramowania. Po zakończeniu warsztatów odbyła się dys-
kusja na temat możliwości wykorzystania Systemów Informacji 
Geograficznej w zawodach olimpiady geograficznej.

While the students were working on the tests, the adults were 
participating in workshops on using ArcGIS Online in geog-
raphy teaching. These were run by the Esri Polska Education 
Team. Participants were able to familiarize themselves with 
sample applications and backgrounds prepared by other soft-
ware users. After the workshops, there was a discussion on the 
possible use of Geographic Information Systems in iGeo.
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Poznaj miejsce, w którym jesteś

Uczestnictwo w  międzynarodowej olimpiadzie geograficznej 
jest dla uczniów szkół średnich nie tylko okazją do sprawdze-
nia swoich umiejętności i wiedzy na tle rówieśników z różnych 
stron świata, ale daje także możliwość poznania egzotycznych 
zakątków naszej planety i konfrontacji swojej teoretycznej wie-
dzy geograficznej z rzeczywistością. 

Dlatego też, w trakcie olimpiady, poza – co oczywiste – różnego 
rodzaju testami, zadaniem organizatorów jest pokazanie atrak-
cji geograficznych, historycznych i  kulturowych miasta oraz 
regionu, w  którym odbywają się zawody. Jest to istotne także 
dlatego, że dla zdecydowanej większości uczniów jest to pierw-
sza w życiu wizyta w często całkowicie odmiennym środowisku 
geograficznym i  kulturowym, niejednokrotnie odległym o  ty-
siące kilometrów od domu. 

Już drugiego dnia olimpiady w  Krakowie wszyscy uczestni-
cy mieli możliwość zwiedzania rynku Starego Miasta wraz 
z  Kościołem Mariackim oraz unikatową podziemną trasą tu-
rystyczną pod płytą rynku, prezentującą w nowoczesny sposób 
wielowiekową historię tego miejsca, a  także obrazująca ścisłe 
związki średniowiecznego Krakowa z głównymi ośrodkami go-
spodarczymi i kulturalnymi ówczesnej Europy.

W kolejnym dniu zawodnicy wraz z opiekunami wzięli udział 
w całodziennej wyciecze w Pieniny, podczas której nie mogło 
zabraknąć spływu Dunajcem, wizyty pod zamkiem w Niedzicy 
oraz zwiedzania Szczawnicy z nieodłączna wizytą w pijalni wód 
zdrojowych. Dodatkowo zorganizowano przejazd rowerami 
tzw. „drogą pienińską” na trasie Szczawnica-Sromowce Niżne. 

Get to know the place you are in

Participating in the iGeo is not just an opportunity for high 
school students to demonstrate their skills and knowledge and 
test them against those of their peers from all over the world, it 
is also a chance for them to learn about exotic parts of the world 
and see how their theoretical geographical knowledge stands up 
to reality.

For this reason, in addition to organizing all sorts of tests, the 
organizers are tasked with presenting the geographical, histori-
cal and cultural attractions of the city and region in which the 
Olympiad is being held. This is also essential due to the fact that 
for the vast majority of the students, this is most likely the first 
time they have ever found themselves thousands of kilometers 
from home and in a  completely foreign geographical and cul-
tural environment.

On the second day of the Olympiad, the participants were given 
the opportunity of exploring the Main Market Square and St. 
Mary’s Basilica, as well as a  fascinating underground tourist 
route under the Main Market Square that uses modern technol-
ogy to depict the many centuries of history of this place and the 
close links that medieval Kraków had with the major economic 
and cultural hubs of Europe.

The next day, the participants and their team supervisors took 
a day trip to the Pieniny Mountains, during which they went 
rafting down the Dunajec River, were taken to Niedzica Castle, 
explored Szczawnica, and visited the mineral water well-room. 
There was also a  bicycle ride down the “Pieniny Road” from 
Szczawnica to Sromowce Niżne. The route crossed into Slovakia. 
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Przejazd częściowo prowadził przez terytorium Słowacji, co miało 
w praktyce pokazać młodym geografom funkcjonowanie Strefy 
Schengen, umożliwiającej przekraczanie granic państwowych bez 
dodatkowych kontroli, jakże naturalne dla mieszkańców Unii 
Europejskiej, a niekoniecznie dla osób z innych regionów świata. 
Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia była biesiada góralska 
przy baraninie, pierogach i bigosie. Pomimo nie do końca sprzy-
jającej pogody, dobre nastroje nie opuszczały uczestników.

This was intended to demonstrate how the Shengen Area, which 
makes it possible to freely cross borders, functions in practice. 
This is obvious to EU citizens, but not necessarily to people 
from other parts of the world. The day culminated in a highland 
feast with mutton, pierogi (dumplings) and bigos (traditional 
dish made of cabbage, sour cabbage and meats). Everyone was 
in high spirits, despite the weather not being overly favorable.
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Podczas kolejnej całodziennej wycieczki uczestnicy ponownie 
zwiedzali Stare Miasto w Krakowie, tym razem od Barbakanu, 
wzdłuż „drogi królewskiej” po wzgórze Wawelskie i kościół na 
Skałce oraz Kazimierz, wraz z wizytą w synagodze i na cmenta-
rzu żydowskim. Od oprowadzających ich przewodników mogli 
dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy dotyczących historii 
i  dziedzictwa kulturowego Krakowa. Po obiedzie w  koszernej 
restauracji na Kazimierzu czekała kolejna, całkowicie odmien-
na atrakcja geograficzno-turystyczna, czyli wizyta w znajdującej 
się na liście UNESCO Kopalni Soli w Wieliczce.

Ostatni wyjazd z  Krakowa, miał już charakter fakultatywny, 
mimo to zgłosili się na niego niemal wszyscy uczestnicy. Była to 
wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 
która pozostawiła na uczestnikach niezatarte wrażenie, zwłasz-
cza na młodzieży z  krajów azjatyckich, słabiej znającej realia 
tragicznej historii XX-wiecznej Europy. 

Chęć pokazania uczestnikom jak największej liczby atrakcji 
w Krakowie i jego bezpośrednim sąsiedztwie, przy jednoczesnej 

„konieczności” zorganizowania testów powodowała, że program 
dla uczestników rozpoczynał się wcześnie rano, a kończył naj-
częściej późno wieczorem. Intensywność programu, nie stawała 
jednak na przeszkodzie nawiązywaniu przyjaźni i długim wie-
czornym rozmowom.

The next day, the participants explored the Old Town of Kraków 
once more. This time they started with Barbakan, and went 
down the Royal Road to see Wawel Hill, the Church on the 
Rock (Skałka) and the Kazimierz district, where they visited 
a synagogue and a Jewish cemetery. Their guides told them a lot 
of interesting things about the history and cultural heritage of 
Kraków. After dinner in a kosher restaurant in the Kazimierz 
district, there was a completely different geo-tourist attraction 
in store, namely a  visit to the Wieliczka Salt Mine, which is 
a UNESCO World Heritage Site.

The last trip outside Kraków was optional, yet nearly everyone 
expressed a willingness to go on it. It was a visit to the former 
concentration camp Auschwitz-Birkenau. This made a  lasting 
impression on the participants, especially those from Asian 
countries, who were not all that familiar with the tragic history 
of 20th century Europe.

The desire to show everyone as many attractions in and around 
Kraków as possible, and the “necessity” of organizing tests, 
meant that the program began early in the morning and often 
finished late at night. The intensity of the program was no obsta-
cle to forming friendships and conversing late into the evening.
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Michał Kuźba, Polska, brązowy medalista:

Udział w  Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej był dla mnie speł
nieniem nierealnego marzenia. Możliwość reprezentowania własnego kraju 
w walce o medale to niezapomniane przeżycie, tym bardziej że spotkanie i zma
gania z  ludźmi z  całego świata toczyły się we własnym kraju. Z zawodów udało 
mi się przywieźć brązowy medal z czego niezmiernie się cieszę i jestem bardzo dumny, 
jednak sama rywalizacja i rozwiązywanie zadań nie była najważniejszą częścią olimpiady.

Dużo cenniejszym przeżyciem było spotkanie absolutnie fascynujących ludzi, o wspólnych 
pasjach i  zainteresowaniach, a  z  drugiej strony pochodzących z  różnych krajów, a  nawet 
kontynentów. Daje to niepowtarzalne możliwości do rozmowy o świecie, geografii, a także 
o różnicach – innych językach czy zwyczajach. Ludzie na olimpiadzie byli niezwykle życzliwi 
i otwarci. Flaga Polski to odwrócona flaga Indonezji i  już jest temat do rozmów i żartów 
z  drużyną tego kraju, a  bycie o  pół metra wyższym od koleżanek z  innego państwa było 
również okazją do wspólnych zdjęć i żartów. Jedynym czego brakowało to czasu – czasu żeby 
poznać nowych ludzi, pograć z nimi w grę o przewrotnej nazwie – mafię, czy po prostu wyko
rzystać wspaniałą okazję i porozmawiać z geografami z różnych zakątków globu. 

Bycie w roli gospodarza to niesamowite doświadczenie. Z jednej strony chciałoby się pojechać 
do innego, egzotycznego kraju i poznawać nową kulturę. Z drugiej jednak, przemierzając 
własną ojczyznę w gronie kolegów z całego świata odkrywa się ją ponownie, samemu sta
je się przewodnikiem. Bycie gospodarzem to okazja do rozmowy na temat własnego kraju, 
poznania nowego punktu widzenia, ale także pomocy – przy tłumaczeniu podczas wyciecz
ki post iGeo, czy też odpowiadania na pytania kolegów dotyczące Polski. Daje to poczucie 
współodpowiedzialności za powodzenie całej olimpiady i ogromną radość jeśli zagranicznym 
gościom podoba się mój własny kraj i przeżywają fascynację polskim żubrem.

Wszystko to nadaje zawodom międzynarodowym we własnym kraju niepowtarzalny cha
rakter i czyni je wyjątkowym, daje niezwykłe doświadczenia, których nie byłoby nawet gdyby 
olimpiada odbyła się w najbardziej egzotycznym kraju. 

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Krakowie to wydarzenie, którego nigdy nie za
pomnę. Po wszystkim zostały wspomnienia, mnóstwo prezentów, nadane chińskie imię, lecz 
przede wszystkim to co najbardziej cenne to, czyli dużo znajomości i przyjaciół z różnych 
zakątków całego świata. Zdecydowanie jedno z najbardziej niezapomnianych wydarzeń ca
łego życia!



Michał Kuźba, Poland, bronze medalist:

Participating in the International Geography Olympiad was an impossible dream come true. 
Being able to represent my country in a contest for medals was an unforgettable experience, 
especially given the fact that this encounter and competition with people from all over the 
world was held in my own country. I managed to come home with a bronze medal and I am 
very pleased and proud of that. However, the rivalry and the tasks did not constitute the most 
important part of the Olympiad.

Meeting fascinating people with common passions and interests, but who come from different 
countries, and even continents, was a much more valuable experience. This created unique 
opportunities to talk about the world, geography, and differences — other languages and 
customs. The people who took part in the Olympiad were extremely friendly and open. The 
Polish flag is an upsidedown Indonesian flag. This provides a good topic for conversation 
and leads to jokes with the team representing this country. Being half a meter taller than my 
female friends from another country gave us an opportunity to take photos and joke around. 
The only thing that we lacked was time — time to meet new people, play a game with a tricky 
name („Mafia”) with them, or simply take advantage of this great opportunity to talk to geog
raphers from all over the world.

Being the host is an amazing experience. On one hand, I’d like to visit another exotic country 
and learn about a new culture. But on the other hand, travelling through your own homeland 
with a group of friends from all over the world lets you discover it anew and you can become 
a guide. Being the host gives you an opportunity to talk about your own country, learn a new 
point of view, and help out by interpreting during the PostiGeo trip and answering the ques
tions your friends ask you about Poland. It provides a sense of shared responsibility for the 
success of the whole Olympiad and it makes me really happy when foreign visitors like my 
country and are fascinated by the Polish Bison.

All this gives this international competition a unique character, makes it exceptional and cre
ates amazing experiences. This would not have been possible anywhere else, not even if the 
Olympiad had been held in the most exotic country in the world.

The International Geography Olympiad in Kraków was an event which I will never forget. All 
that is left of it now are memories, lots of presents and a newly acquired Chinese name, but 
what is most valuable to me are the many new acquaintances and friends I made from all 
over the world. Definitely one of the most unforgettable events in my life.
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Winners of the Olympiad

One of the ideas behind iGeo is to award a large number of 
participants. There are no cash or non-cash prizes – just an 
impressive pool of medals. The rules make it possible for 50 
percent of those competing to take a medal home. With 36 
teams competing in the Kraków Olympiad (144 participants 
in total), 72 medals were there to be won — 12 gold, 24 silver 
and 36 bronze. This large number of medals is justified by 
the minimal differences in the number of points received by 
individual participants (these numbers frequently differ by 
hundredths of a percent), and the fact that participants in 
international finals belong to the small group of the world’s 
best young geographers. This practice is the same as those 
employed by other international olympiads.

The ceremony of awarding bronze and silver medals and the 
announcement of gold medalists (in alphabetical order) was 
held in the Aula of the Pedagogical University of Cracow. 
The results of the team classification were also announced 
there. However, it was necessary to wait for the closing cer-
emony, which was held in the Auditorium Maximum of the 
Jagiellonian University, for the world’s best young geogra-
pher for 2014 to be announced. The gold medal ceremony 
was part of the opening of the IGU Regional Conference. 
This took place in front of a distinguished body of geogra-
phers from all over the world, and considerably raised the 
status of the Olympiad. IGU Conferences provide a forum 
for discussion among specialists from different geographical 
disciplines, who are associated in 40 thematic groups. This 
year’s Conference, whose theme was “Changes, Challenges, 
Responsibility”, focused on the challenges the world faces in 

Zwycięzcy Olimpiady

Jedną z  idei międzynarodowych olimpiad geograficznych jest 
nagrodzenie dużej liczby liczby zawodników. Nie ma nagród 
rzeczowych, natomiast jest przyznawana imponująca pula me-
dali. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 50% uczestników ma moż-
liwość powrotu z  olimpiady z  medalem, co przy 36 reprezen-
tacjach uczestniczących w  olimpiadzie w  Krakowie (czyli 144 
zawodnikach), oznaczało przyznanie 72 medali: 12 złotych, 24 
srebrnych oraz 36 brązowych. Tak duża liczba medali jest uza-
sadniona zarówno minimalnymi różnicami punktowymi po-
między poszczególnymi zawodnikami (niejednokrotnie są one 
rzędu setnych części procenta), jak i faktem, że uczestnicy mię-
dzynarodowych finałów należą do nielicznej grupy najlepszych 
młodych geografów na świecie. Praktyka ta jest tożsama ze sto-
sowaną przez inne międzynarodowe olimpiady przedmiotowe.

Ceremonia wręczenia medali brązowych i srebrnych oraz ogłosze-
nia złotych medalistów (w kolejności alfabetycznej) miała miejsce 
w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tam również 
ogłoszono wyniki klasyfikacji drużynowej. Jednak na ogłoszenie 
nazwiska najlepszego młodego geografa na świecie w roku 2014, 
trzeba było zaczekać do uroczystego zakończenia Olimpiady, które 
odbyło się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wręczenie złotych medali było już tradycyjnie częścią otwarcia 
Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej 
(International Geographical Union IGU), przed znamienitym 
gronem geografów z całego świata, co istotnie podnosi prestiż 
Olimpiady. Konferencje IGU są forum do dyskusji specjalistów 
różnych dyscyplin geograficznych, zrzeszonych w 40 komisjach 
tematycznych. Podczas tegorocznej konferencji, obrady pod ha-
słem „Changes, Challenges, Responsibility” (Zmiany, Wyzwania, 
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Miejsce 
Rank

Imię i Nazwisko 
Name

Drużyna 
Team

ZŁOTE MEDALE / GOLD MEDALS

1 James Mullen USA
2 Lim Wei Chong Timothy Singapore
3 Janice Mui Australia
4 Vedran Mihal Croatia
5 Mislav Glibo Croatia
6 Joshua Chin Zen Jie Singapore
7 Stephen Roche Australia
8 Vickie Li China – Taipei
9 Agnė Semėnaitė Lithuania

10 Andra Cosmina Albulescu Romania
11 Hsiao-Jung Jin China – Taipei
12 Manea Cosmina - Andreea Romania

SREBRNE MEDALE / SILVER MEDALS

13 Vikke Elfving Finland
14 Ma Sze Chai China – Hong Kong
15 Nicholas James Cropp Wilson New Zealand
16 Hibiki Nakano Japan
17 Uku-Kaspar Uustalu Estonia
18 Trinity Handley United Kingdom
19 Aura Elena Amironesei Romania
20 Egor Shevchuk Russia
21 Mikhail Maslyaev Russia
22 Jana Frenzel Germany
23 Oscar Fawkes Australia
24 Hana Pařízková Czech Republic
25 Konstantin Hierl Germany
26 Robert Latka Germany
27 Chan Ka Kit China – Hong Kong
28 Deena Parr New Zealand
29 Chan Chun Hay China – Hong Kong

Miejsce 
Rank

Drużyna 
Team

10 NAJLEPSZYCH REPREZENTACJI / TOP 10 TEAMS

1 Singapore
2 Australia
3 Romania
4 Croatia
5 Russia
6 Germany
7 China – Hong Kong
8 China – Taipei
9 New Zealand

10 USA

Medaliści XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej Kraków 2014 / 

Medalists of the 11th iGeo held in Kraków in 2014

Miejsce 
Rank

Imię i Nazwisko 
Name

Drużyna 
Team

30 Wilson Chua Wei Cheng Singapore
31 Gabrielė Ivanovaitė Lithuania
32 Petar Bratulić Croatia
33 Aditya Pradana Indonesia
34 Arttu Kivimäki Finland
34 Miklós János Dürr Hungary
36 Anton Karpovich USA

BRĄZOWE MEDALE / BRONZE MEDALS

37 Asri Hadiyanti Giastuti Indonesia
37 Tan Yi Ying Singapore
39 Alexander Geldhof Belgium
40 Michiel Avau Belgium
41 Fedor Mitiurev Russia
42 Stanislav Adamaytis Russia
43 Jodie Goodacre United Kingdom
44 Michał Kuźba Poland
45 Anca-Maria Rădulescu Romania
46 Wan Zhi Tay New Zealand
47 Titus Paauwel Kruijssen Netherlands
48 Michał Piotr Piłat Poland
49 Ting-Yu Wu China – Taipei
50 Kinga Mojzes Hungary
51 Taniel Paju Estonia
52 Martijn Van den Bogaert Belgium
53 Jovan Mitić Serbia
54 Uyun Charisa Aziza Indonesia
55 Ágnes Szuda Hungary
56 Matthias Fabry Belgium
56 Rasmus Lørup Arildsen Denmark
58 Jakob Fritzbøger Christensen Denmark
59 Viktor Magnus Salenius Finland
60 Filip Hulec Czech Republic
61 Shao Yifan China – Beijing 
62 Tomass Andersons Latvia
62 Jennifer May Taylor United Kingdom
64 Matjaž Malok Slovenia
65 Fabijan Čorak Croatia
66 Emily Moore New Zealand
67 Lukas Burghardt Germany
68 Leon Shi Australia
69 Gustavo Antonio García Venegas Mexico
70 Tine Valencic USA
71 Julia Emma Ramsden China – Hong Kong
71 Maciej Rzeszutek Poland
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Odpowiedzialność), koncentrowały się wokół wyzwań przed jaki-
mi stoi współczesny świat, związanych z rozpoznaniem i odpowie-
dzią na zachodzące zmiany przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. 
Wzięło w nich udział ponad 1500 naukowców z kilkudziesięciu 
państw. Dotychczas konferencja IGU była organizowane w Polsce 
tylko raz, 80 lat temu, w roku 1934. 

Zwycięzcą XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej został 
James Mullen ze Stanów Zjednoczonych, natomiast drużynowo 
triumfował Singapur, przed Australią i Rumunią. 

recognizing and responding to natural, social and economic 
changes. Over 1500 scientists from dozens of countries took 
part. This was the first time an IGU Conference had been 
held in Poland since 1934.

The winner of the 11th iGeo was James Mullen from the United 
States of America, and the best team was Singapore, which fin-
ished just ahead of Australia and Romania.
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James Mullen, Stany Zjednoczone, 

złoty medalista, zwycięzca XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej:

Czas, który spędziłem na tegorocznej Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej 
w Krakowie, w Polsce, był niesamowity. Przed podróżą spodziewałem się tygodnia trudnych 
testów w cichych pomieszczeniach i ostrej konkurencji. A jednak moje wspomnienia z iGeo 
wiążą się nie z testami, lecz ze wspaniałymi doświadczeniami. Dużo czasu spędziliśmy na 
wycieczkach, dzięki czemu poznałem obszary Polski i  elementy jej kultury, o  których nie 
miałem wcześniej pojęcia. Czy to w  trakcie przejażdżki rowerami wzdłuż Dunajca aż do 
Słowacji, czy podczas odkrywania zakamarków Rynku Głównego w  Królewskim Mieście 
Krakowie, zachwycałem się na nowo tym, co stanowiło treść wcześniej analizowanych prze
ze mnie map. iGeo stworzyła dla nas również okazję do poznania innych uczestników oraz 
ich krajów pochodzenia. Zacieśnialiśmy więzy przyjaźni podczas spływu Dunajcem, podróży 
autobusem oraz dzieląc pokoje w akademikach, gdzie rozmawialiśmy o tym, co nas różniło 
i  łączyło. Wystawa posterów i prezentacje kulturalne również nauczyły nasz zespół, co tak 
naprawdę czyni każdy kraj wyjątkowym, zarówno pod względem warunków geograficznych, 
jak i w innych aspektach.

Koniec końców, napisaliśmy kilka testów, więc powinienem coś o nich wspomnieć. Szczerze 
mówiąc, różniły się one od poprzednich konkursów geograficznych, w których brałem udział. 
iGeo kładzie dużo większy nacisk na teorię i pojęcia stanowiące podstawę geografii, aniżeli 
na fakty i dane statystyczne. Wszystkie trzy części (quiz multimedialny, test pisemny i zaję
cia terenowe) podkreślały sposób, w  jaki wiedza geograficzna może zostać rozszerzona na 
inne dziedziny i wykorzystana w rzeczywistym świecie. Zajęcia terenowe dotyczyły użytko
wania przestrzeni publicznej na terenie Krakowa, a w szczególności sposobu, w jaki ludzie 
oddziałują na przestrzeń wokół siebie oraz korzyści, jakie owa przestrzeń przynosi populacji. 
Oczywiście położono także nacisk na mapy i grafiki oraz na to, w jaki sposób można je in
terpretować i wykorzystywać w praktyce. Przygotowanie się do tego rodzaju olimpiady jest 
bardzo wymagające, jednak ja poleciłbym po prostu spędzanie czasu na czytaniu i nauce. 
Pisma popularnonaukowe takie jak „Popular Science” lub gazeta „Wall Street Journal” nie 
wydają się być najlepszymi materiałami do nauki geografii, jednak, przy właściwym zaanga
żowaniu, wszystko może jej w jakiś sposób dotyczyć.

Pragnę przypomnieć, że testy stanowią jedynie część doświadczeń wyniesionych z  iGeo. 
W trakcie tego tygodnia poznałem wielu wyjątkowych ludzi i zgromadziłem wiele wspania
łych wspomnień. Pobyt na iGeo był ucieleśnieniem marzeń geografa. Nie mogę się doczekać 
kolejnej szansy zebrania tylu niezapomnianych wspomnień, robiąc to, co kocham.



James Mullen, USA,  

gold medalist, the winner of the 

11th International Geography Olympiad:

I  had an amazing time at the International Geography Olympiad in 
Krakow, Poland this year. Before the trip I expected a week full of hard testing 
in quiet rooms and tough competition. However, I remember the iGeo not by the testing but 
by all the great experiences that I had. We spent so much time on excursions, seeing areas of 
Poland and parts of Polish culture that I had no idea about before. Whether we were biking 
across the Dujanec River into Slovakia or exploring the main square of Royal City Krakow, 
I had a new sense of wonder for what actually made up the maps that I studied. The iGeo also 
encouraged us to get to know the other participants and their countries. We bonded during 
the rafting and bus rides as well as in the common areas of the dorms, talking about the things 
that were different about us and the many things we had in common. The poster exhibitions 
and cultural presentations also told our team about the many things that made each country 
unique, both geographically and otherwise.

I suppose we did end up taking a few tests, so I should probably mention them. They were 
honestly quite different from previous geography competitions that I have done. The iGeo 
focuses much more on the theory and concepts behind geography than the facts and statistics. 
All three sections (multimedia, writtenresponse, and fieldwork) stressed how geographical 
knowledge can be extended to other fields and put to use in the real world. The fieldwork fo
cused on urban planning of public spaces in Krakow, especially how people interacted with the 
space around them and how that space benefited the population. There of course is a focus on 
maps and graphics and how they can be interpreted and put to use. Studying for a competi
tion like this is very difficult but I would recommend just spending time reading and learning. 
Popular Science or the Wall Street Journal may not seem like fodder for geography studying, 
but anything can be connected to geography if you try hard enough.

Again, though, the testing is only a part of the iGeo experience. I have so many great memo
ries and have met so many great people during that week. It was a geographer’s dream. I can’t 
wait for another chance to make lasting memories while doing exactly what I love.
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Poolimpijski objazd terenowy

Po zakończeniu zawodów, wszystkie drużyny, za dodatkową opła-
tą, miały możliwość uczestniczenia w kilkudniowej części tere-
nowej połączonej ze zwiedzaniem centralnej i północnej Polski. 
Podczas tego wyjazdu szczególną uwagę poświęcono elementom 
stricte geograficznym, wraz z ich fachowym omówieniem w tere-
nie. Na kontynuowanie olimpiady podczas części terenowej zde-
cydowały się reprezentacje z Australii, Belgii, Chin, Chorwacji, 
Czech, Indonezji, Nigerii, Niemiec, Polski, Tajwanu oraz Węgier. 
W trakcie 6-dniowego objazdu, jego uczestnicy mieli okazję zo-
baczyć odkrywkową kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie, 
rewitalizację XIX-wiecznych obiektów przemysłowych w Łodzi, 
Stare Miasto w Toruniu, zamek krzyżacki w Malborku, Trójmiasto, 
wybrzeże Bałtyku w Łebie oraz stolicę Polski. Wyjazd został wzbo-
gacony licznymi wykładami nawiązującymi do środowiska geo-
graficznego oraz dziedzictwa kulturowego zwiedzanych miejsc.

Post-iGeo Fieldtrip

After the competition, the teams were given the opportunity, 
for an extra charge, of going on a  six-day Post-iGeo fieldtrip, 
combined with a  sightseeing tour, to central and northern 
Poland. Special attention was paid to strictly geographical ele-
ments and expert commentary was given on them. The teams 
from Australia, Belgium, China, Croatia, the Czech Republic, 
Indonesia, Nigeria, Germany, Poland, Taiwan and Hungary 
decided to take up the offer. The participants got to see the 
Bełchatów open-pit coal mine, the revitalization of 19th-century 
industrial facilities in Łódź, the Toruń Old Town, the Castle of 
the Teutonic Order in Malbork, the Tricity (Gdańsk, Gdynia, 
Sopot), the Baltic coast in Łeba, and Warsaw. The trip was en-
riched with many lectures on the geographical environment 
and cultural heritage of the places visited.
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Kraków

Łódź

Czech Republic

Germany

Slovakia

Ukraine

Belarus

Lithuania
Russia

Toruń

Malbork

Warszawa

Gdańsk
Gdynia

Sopot

Łeba
Słowinski

National Park
Baltic Sea

Wis
ła

Wisła

San

Bug

Warta

Noteć

Odra

Trasa poolimpijskiego objazdu terenowego/Post-iGeo fieldtrip itinerary
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Kolejne edycje Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej są 
planowane w Twerze koło Moskwy (2015) oraz w Pekinie (2016).

Więcej informacji na temat XI Między narodowej Olim-
piady Geo grafi cznej w  Krakowie można znaleźć na stronie 
www.igeo2014.pl, natomiast na stronie www.geoolympiad.org 
prowadzonej przez Task Force znajdują się ogólne informacje 
nt. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

W opracowaniu wykorzystano materiały z poniższych artykułów:

1. Barwiński M., Sawicki T., Uroda J., 2014, Poles in the 
International Geography Olympiad (iGeo), Geographia Polonica 
(2014), vol. 87, z. 2, s. 309–316. 
2. Barwiński M., Uroda J., 2014, Międzynarodowa Olimpiada 
Geograficzna po raz drugi w Polsce, Geografia w Szkole (2014/5).

The next iGeos are scheduled for Tver near Moscow (2015) and 
Beijing (2016).

More information about the 11th iGeo held in Kraków can be 
found at www.igeo2014.pl. General information about the iGeo 
can be found on the Task Force website at www.geoolympiad.org.

The following articles were used to compile this text:

1. Barwiński M., Sawicki T., Uroda J., 2014, Poles in the 
International Geography Olympiad (iGeo), Geographia Polonica 
(2014), vol. 87, i. 2, pp. 309-316. 
2. Barwiński M., Uroda J., 2014, Międzynarodowa Olimpiada 
Geograficzna po raz drugi w Polsce, Geografia w Szkole (2014/5).

Lokalny Komitet Organizacyjny/  
The Local Organizing Committee

Marek Barwiński Tomasz Rachwał
Szymon Biały Renata Rettinger
Bolesław Domański Tomasz Sawicki
Dorota Dorochowicz Małgorzata Sikorska
Małgorzata Kozłowska Paweł Struś
Rafał Kroczak Mariusz Szubert
Sławomir Kurek Anna Irena Szymańska
Agnieszka Kwiatek-Sołtys Agnieszka Świętek
Beata Maciejewska Joanna Uroda
Teresa Madeyska Witold Warcholik
Roman Malarz Piotr Wilczyński
Wiktor Osuch Mirosław Wójtowicz
Tomasz Padło Paweł Wójtowicz
Danuta Piróg Kamila Ziółkowska-Weiss
Monika Płaziak

Członkowie Task Force/ 
Task Force Members

Wolontariusze/ 
 Volunteers

Henk Ankoné (Netherlands) Anna Banias
Kathryn Berg (Australia) Grzegorz Cieplak
Lex Chalmers (New Zealand) Paulina Janusz
Fernando Garcia-Garcia (Mexico) Dominika Jasik
Yoshiyasu Ida (Japan) Małgorzata Kopek
Sue Lomas (United Kingdom) Filip Matras
Alexey Naumov (Russia) Jakub Mikrut
Tomasz Sawicki (Poland) Ludmiła Mirzoyan

Anna Miszczak
Piotr Siwek
Anna Szlachta
Katarzyna Tkaczuk
Agnieszka Uroda
Tomasz Winter
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Partnerzy i sponsorzy/Other partners and sponsors:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
The Ministry of National Education of the Republic of Poland 
www.men.gov.pl

Magiczny Kraków
“Magic Cracow” 
www.krakow.pl

Wydawnictwo Nowa Era 
Nowa Era Publishing Company 
www.nowaera.pl

Kopalnia Soli “Wieliczka” 
“Wieliczka” Salt Mine 
www.kopalnia.pl

PajakSport  
www.pajaksport.pl

Esri 
www.esri.pl

Mennica Polska
The Mint of Poland since 1766 
www.mennica.com.pl

Miasto i Gmina Szczawnica
Szczawnica – resort town 
www.szczawnica.eu

Kinga Pienińska 
Kinga Pienińska – Mineral Water Producer 
www.kingapieninska.pl

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
www.wgsr.uw.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 
Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź
www.geo.uni.lodz.pl

Patronat honorowy/Honorary patronage:

Patronat medialny/Media Patronage:

Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski
The Mayor of the City of Kraków, Professor Jacek Majchrowski, Ph.D.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr hab. Michał Śliwa
The Rector of the Pedagogical University of Cracow, Professor Michał Śliwa, Ph.D.
www.up.krakow.pl
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