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Olimpiada Geograficzna
− zajęcia terenowe w nowej formule
Na zawodach finałowych Olimpiady Geograficznej w Siedlcach po raz pierwszy, pilotażowo, do programu zmagań olimpijskich wprowadzono nową formułę zajęć terenowych. Poza stałymi elementami zawodów zorganizowano także kartowanie terenowe oraz
bieg terenowy.
Jakub Szmyd, Artur Malantowicz
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

Charakterystyczną częścią zawodów
finałowych Olimpiady Geograficznej są
zajęcia terenowe. Ujęcie ich w programie zawodów wynika ze specyfiki geografii, która jako nauka silnie związana
jest z pracą w terenie. W dotychczasowych edycjach Olimpiady zajęcia te były
prowadzone w postaci jednodniowej
wycieczki, w trakcie której prezentowano wybrane zagadnienia z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej regionu odwiedzanego przez uczestników zawodów.
Rozszerzenie zakresu zajęć terenowych na zawodach finałowych było dyskutowane w środowisku olimpijskim
od kilku lat. Dostrzegano, że zajęcia te
nie są punktowane i w związku z tym
uczniowie poświęcają niewiele uwagi
doskonaleniu umiejętności praktycznych
w przygotowaniach do zawodów. Na potwierdzenie tego powoływano się na relatywnie słabe, w porównaniu do zadań
pisemnych, wyniki zadań sprawdzających te umiejętności osiągane przez
uczniów z Polski na Międzynarodowej
Olimpiadzie Geograficznej.
Zajęcia terenowe w nowej formule
mają w zamyśle stanowić innowację
w programie Olimpiady, której celem jest
zdobycie przez uczniów umiejętności
praktycznych przydatnych w przyszłości.

Ogólna charakterystyka zajęć
terenowych
Nowa formuła zajęć terenowych miała charakter pilotażowy. Wszystkie zadania podlegały ocenie, jednak punktacja
nie była włączana do wyników zawodów. Organizacja zajęć w tej formule
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Ryc. 1. Podkład kartograficzny przeznaczony do
wykonania szkicu terenowego

sprawiła, że uczniowie i nauczyciele
mieli możliwość zapoznania się z nimi
w atmosferze mniejszej presji na uzyskanie korzystnego wyniku.
Zajęcia składały się z dwóch części
– kartowania terenowego i biegu terenowego. Pomysł ujęcia kartowania
w nowej formule zajęć terenowych został zaczerpnięty z programu obozu
kwalifikacyjno-szkoleniowego na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną.
Bieg terenowy wprowadzono natomiast z myślą, by miał on formę atrakcyjnego quizu z pytaniami zamkniętymi, sprawdzającego przede wszystkim
umiejętności.

Opis kartowania terenowego
Pierwszą część zajęć terenowych,
szkic terenowy, przeprowadzono w Parku Miejskim w Siedlcach, na obszarze
około 0,25 km2. Przed rozpoczęciem za-

dania każdy z uczniów otrzymał arkusz
formatu A4 z zaznaczonymi i opisanymi
ulicami ograniczającymi teren, który miał
być kartowany (ryc. 1). Na arkuszu oznaczono również skalę w postaci podziałki.
Należało wykonać 3 polecenia:
1. Podaj skalę liczbową szkicu terenowego.
2. Uzupełnij treść w obrębie białego obszaru o obiekty i charakterystyki, które są oznaczane na turystycznych planach miast. W trakcie pracy używaj
ołówka, zaś ostateczny rysunek pokoloruj.
3. Uzupełnij szkic o niezbędne elementy pozaramkowe.
Uczniom przekazano objaśnienia,
które miały ułatwić pracę w terenie oraz
wyjaśnić ewentualne wątpliwości rodzące się w trakcie kartowania. Podano
m.in. następujące informacje:
– należy uzupełnić szkic tylko o elementy, które znajdują się na oznaczo-
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Zadania w biegu
terenowym
1. Zmierz azymut na wskazany punkt w terenie.
(Do dyspozycji busola)
2. Który z przyrządów to niwelator?
(Na stanowisku niwelator, dalmierz, kompas geologiczny, węgielnica)
3. Który z termometrów służy do pomiaru
temperatury maksymalnej powietrza?
(Na stanowisku termometry: maksymalny, minimalny, katatermometr, lekarski)

Ryc. 2. Wyniki uczniów w kartowaniu terenowym

–

–

–

–

nym terenie, racjonalnie oceniając
stopień generalizacji planu,
nie ma potrzeby dokonywania precyzyjnych pomiarów, wymagane jest
jednak szacowanie odległości i proporcji oraz uwzględnianie relacji
przestrzennych między obiektami,
należy uporządkować znaki i objaśnienia stosowane na planie poprzez
ich odpowiednią symbolizację oraz
rozmieszczenie w legendzie,
należy zwrócić uwagę na estetykę
pracy, mając jednocześnie na względzie terenowy charakter wykonywanego zadania,
plan został już zorientowany zgodnie ze standardami kartograficznymi.

Na wykonanie zadania przeznaczono 90 minut, w tym 60 na pracę w terenie i 30 na pracę kameralną w budynku szkoły. Całość zadania była oceniana w skali 0-30 punktów według
szczegółowo przygotowanych kryteriów. Za spóźnienie przy oddawaniu
szkiców przyznawano punkty karne (0,5 p. za każdą rozpoczętą minutę
spóźnienia).

Wyniki kar towania terenowego
Szkice terenowe były oceniane w 3
kategoriach: treść planu (21 punktów),
elementy pozaramkowe (6 punktów),
estetyka (3 punkty). Pierwsza, najbardziej rozbudowana, kategoria oceny
obejmowała zlokalizowanie i oznaczenie na planie obiektów znajdujących
się na obszarze kartowania: zabudowy
usługowo-mieszkaniowej, terenów zielonych, elementów infrastruktury transportowej, obiektów rekreacyjno-spor-

towych itp. W ramach drugiej kategorii
oceniano oznaczenie kierunku północnego, podanie tytułu planu i skali liczbowej oraz uporządkowanie legendy
(podział na znaki punktowe, liniowe
i powierzchniowe, a także porządkowanie tematyczne). Przy ocenie estetyki rozpatrywano spójność graficzną zastosowanych oznaczeń oraz ogólną
czytelność szkicu.
Średnia liczba punktów uzyskana
w kartowaniu terenowym wyniosła 9,5
(32% punktów możliwych do zdobycia). Najmniejszy wynik to 2,5 punktu
(uzyskało go 2 uczestników), a największy – 20,5 punktów (1 osoba). Wynik
na poziomie powyżej 15 punktów
(50% punktów możliwych do zdobycia)
należy uznać jako bardzo dobry, ponieważ klucz oceny był opracowany tak,
aby uwzględnić wszelkie obiekty, które
mogły pojawić się na szkicach terenowych. Rozkład wyników zaprezentowano na rycinie 2.
30% uczniów przyznano punkty karne za spóźnienie przy oddawaniu szkiców terenowych. W większości przypadków spóźnienia były krótsze niż 2
minuty, aczkolwiek 2 osoby wyraźnie
przekroczyły limit czasowy (o 14 i 29
minut). Nie jest dostrzegalna zależność
między uzyskanym wynikiem a czasem
zakończenia pracy – wśród szkiców oddanych po czasie były zarówno prace
ocenione wysoko (najwięcej 19 punktów), jak i nisko (najmniej 3 punkty).
Kartowanie terenowe okazało się dla
wielu uczniów zadaniem trudnym.
Po pierwsze, wiele osób miało problemy ze zorientowaniem się na obszarze
kartowania. Blisko połowa uczniów nie
dostrzegła, że obszar ten wykracza po-

4. W której dziedzinie nauki wykorzystuje
się ten przyrząd?
a) geomorfologia
b) gleboznawstwo
c) hydrologia
d) meteorologia
(Na stanowisku gwizdek hydrologiczny)
5. Która ze skał to wapień?
(Na stanowisku wapień, gnejs, granit,
piaskowiec)
6. Która ze skał to less?
(Na stanowisku less, łupek ilasty, margiel,
opoka)
7. Który z profili glebowych przedstawia rędzinę?
(Na stanowisku profile rędziny, czarnoziemu, gleby brunatnej)
8. Przyjmijmy, że teraz w tym miejscu jest
południe słoneczne, a Słońce góruje
na wysokości 45° nad horyzontem. Którą
literą oznaczono położenie końca cienia
rzucanego przez gnomon?
(Na stanowisku znajduje się pionowo
wbity gnomom o wysokości 1 m oraz
sznurek o długości 4 m rozwinięty
od gnomonu w kierunku północnym
– reprezentuje cień gnomonu. Na sznurku są zaznaczone 4 miejsca – A, B, C, D
– położone kolejno 0,5; 1, 2 i 4 m od gnomonu. Do dyspozycji taśma miernicza).
9. W którym kierunku znajduje się w przybliżeniu miejsce wschodu Słońca w dniu przesilenia letniego na półkuli północnej (podaj literę, którą oznaczono właściwą chorągiewkę)?
(Na stanowisku 8 chorągiewek położonych względem tego miejsca na północ,
południe, wschód, zachód i kierunki pośrednie. Do dyspozycji kompas).
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Etapy biegu terenowego

za teren parku i nie zaznaczyła znajdujących się tam budynków. Częstym błędem było wrysowywanie obiektów nieistniejących w rzeczywistości oraz niewłaściwe określenie proporcji i relacji
przestrzennych między obiektami (np.
alejki parkowe były wielokrotnie szersze i o wyraźnie większej wadze
optycznej niż znajdująca się w pobliżu
droga krajowa). Na wielu szkicach
obiekty nie były opisane, bądź nie posiadały odpowiednich sygnatur w legendzie; często też stosowano oznaczenia kolorystyczne niezgodne z konwencją kartograficzną. Trudności przysporzyło uczniom także uzupełnienie
elementów pozaramkowych szkicu:
znaki w legendzie były często nieuporządkowane, skala liczbowa niepoprawna, brakowało też oznaczenia kierunku północy i opatrzenia szkicu adekwatnym tytułem.

Opis biegu terenowego
Drugą część zajęć terenowych stanowił bieg, na trasie którego wyznaczo-

no 9 zadań. Początkowo każdy
z uczniów otrzymał kartę odpowiedzi.
Następnie w stałych odstępach czasu
nadawany był sygnał dźwiękowy, który
oznaczał zarówno start dla kolejnych
zawodników, jak i konieczność przejścia do następnego stanowiska dla
uczniów znajdujących się już na trasie
biegu. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią polecenia, wykonanie zadania, a następnie wpisanie odpowiedzi na kartę. Za każdą poprawną
odpowiedź można było uzyskać 1
punkt (ramka na str. 35).

Wyniki biegu terenowego
Średnia liczba punktów uzyskanych
w biegu terenowym wyniosła 6,6 (na 9
możliwych do zdobycia). Najsłabszy
wynik wyniósł 4 punkty, uzyskało go 3
uczniów (ryc. 3). Maksymalną liczbę
punktów uzyskało 7 uczniów. Najwięcej
poprawnych odpowiedzi udzielono
przy rozpoznawaniu skał (wapień
– 98,3%, less – 94,2%), natomiast najmniej przy określaniu położenia miejsca

Ryc. 3. Wyniki uczniów w biegu terenowym
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wschodu Słońca (42,5%) oraz rozpoznawaniu termometru (45,8%) (ryc. 4).
Wiele trudności sprawił uczniom pomiar azymutu. Z obserwacji poczynionych w trakcie tego zadania można było odnieść wrażenie, że wielu uczniów
ma z tym do czynienia pierwszy raz
w życiu. Część z nich po odczytaniu
polecenia od razu rezygnowała z wykonania zadania. Niektórzy brali busolę
do ręki, oglądali ją, a następnie odkładali na stół. Podejmowano próby wykonania pomiaru bez otworzenia busoli
oraz trzymając busolę w pozycji pionowej. Do częstych błędów należało wykonywanie pomiaru bez pomocy muszki i szczerbinki (busola trzymana w ręce
na wysokości klatki piersiowej). Niektórzy opierali busolę o znajdującą się
w pobliżu metalową barierkę – prawdopodobnie dla wygody utrzymania
przyrządu w pozycji poziomej – zapominając, że w pobliżu metalu igła magnetyczna może błędnie wskazywać
kierunek północny. Odnotowano także
przypadki określenia azymutu bez busoli, wykorzystując umiejętność zorien-

Ryc. 4. Wyniki uczniów w zadaniach w biegu terenowym
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towania się w terenie na podstawie położenia tarczy słonecznej.

Wyniki końcowe
zajęć terenowych
Obu częściom zajęć terenowych
przyznano wagi punktowe – było to odpowiednio 10 punktów (1/3 maksymalnej liczby punktów) za bieg terenowy
oraz 20 punktów (2/3 maksymalnej
liczby punktów) za kartowanie.
Wśród dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami w zajęciach terenowych znalazła się tylko jedna osoba,
która uzyskała tytuł laureata Olimpiady
Geograficznej. Świadczy to o tym, że
szeroka wiedza teoretyczna niekoniecznie ma zastosowanie w trakcie
wykazywania się umiejętnościami praktycznymi.

Ocena zajęć terenowych
Zajęcia terenowe w nowej formule
stanowią istotną zmianę w programie
zawodów Olimpiady Geograficznej.
Zmiana ta obliguje Komitet Główny
do opracowania nowego schematu organizacyjnego zawodów, a także wprowadzenia nowego podejścia do konstrukcji zadań. Dla uczniów i nauczycieli nowa formuła zajęć wymusza
zmianę sposobu przygotowywania się
do udziału w Olimpiadzie. W związku
z tym warto się zastanowić, czy nowa
formuła zajęć terenowych jest dobra,
i czy ewentualnie nie należy wprowadzić do niej zmian w kolejnych edycjach Olimpiady.
W celu poznania opinii uczniów
startujących w zawodach na temat nowej formuły zajęć terenowych zostali
oni poproszeni o wypełnienie ankiet.
Na 120 rozdanych ankiet wypełniono 108.
Opinie uczniów na temat kartowania terenowego były podzielone. Blisko
połowa uczniów stwierdziła, że ta forma sprawdzania wiedzy im się podoba,
podkreślając możliwość pracy w terenie. Druga połowa uczniów ustosunkowała się negatywnie, argumentując to
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz dużym wysiłkiem związanym z poruszaniem się w terenie.
Wielokrotnie podkreślano, że ilość czasu przeznaczonego na wykonanie zadania była zbyt mała. Zwrócono uwagę
na słabą kontrolę uczniów w parku oraz

wynikającą z tego możliwość oszukiwania (korzystanie z telefonów komórkowych, konsultacje między uczniami).
Kartowanie uznano za dyskryminujące
dysgrafików oraz faworyzujące dziewczęta (większa estetyka wykonania mapy). Postulowano, by w przyszłości
zmniejszyć obszar kartowania lub
wprowadzić kartowanie wzdłuż odcinka. Jako alternatywę zaproponowano
także zadania bazujące na weryfikacji
treści odpowiednio spreparowanej mapy (np. stwierdzenie, że rzeka płynie
w rzeczywistości w przeciwną stronę
niż na mapie).
Bieg terenowy powszechnie uznano
za zdecydowanie łatwiejszy niż kartowanie. W ocenie uczniów najmniej
trudności sprawiło rozpoznanie skał
i gleb, w dalszej kolejności określanie
miejsca wschodu Słońca oraz długości
cienia. Najtrudniejszym zadaniem był
pomiar azymutu oraz rozpoznawanie
przyrządów (termometr, niwelator).
Najbardziej podobała się różnorodność
i praktyczność zadań oraz możliwość
samodzielnego wykonania pomiaru.
Zaproponowano wprowadzenie zmian
do formuły biegu, tak by stanowiska
z zadaniami znajdowały się w różnych
częściach parku, zaś dotarcie do nich
miałoby się odbywać z wykorzystaniem
mapy.
Około 55% uczniów pozytywnie
ocenia pomysł rozszerzenia dotychczasowej formuły zajęć terenowych oraz
wprowadzenia ich na stałe do programu Olimpiady. Zwolennicy stwierdzili,
że nowe zajęcia umożliwią zdobycie
umiejętności praktycznych przydatnych
w przyszłości. Przeciwnicy obawiają się
subiektywności przy ocenie kartowania
oraz zbyt wielu zadań w trakcie zawodów finałowych. Część negatywnie nastawionych uczniów dopuszcza jednak
możliwość wprowadzenia nowej formuły zajęć, ale tylko w postaci zadań
zamkniętych i w terminie innym niż
po wyczerpujących, w ich ocenie, zawodach pisemnych. Około 75% zawodników uznało, że zajęcia w nowej
formule dobrze sprawdzają wiedzę
i umiejętności.
Opinie uczniów były podzielone także w kwestii, które zajęcia terenowe
– kartowanie czy bieg – bardziej nadają się do ewentualnego wprowadzenia
do kolejnych edycji Olimpiady. Proponowano inne formy zajęć (np. bieg
na orientację) oraz połączenie zajęć te-

renowych z zawodami ustnymi. Sceptycy twierdzili, że zajęcia powinny być
organizowane jedynie dla chętnych
w formie konkursu, przed lub po zawodach finałowych.
Na temat nowej formuły zajęć terenowych dyskutowano także w trakcie
warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli geografii, które towarzyszyły zawodom w Siedlcach. Ich uczestnicy to
w większości opiekunowie olimpijczyków, dobrze znający specyfikę pracy
z uczniem zdolnym. Nowe zajęcia terenowe uznano za atrakcyjny sposób
sprawdzania umiejętności uczniów.
Wyrażano jednak obawy, że trudno
będzie przygotować uczniów do tych
zajęć, ponieważ w trakcie nauczania
geografii w szkole brakuje czasu
na ćwiczenie umiejętności praktycznych oraz pracę w terenie. Stanowisko
to wydaje się zrozumiałe, jednak należy pamiętać, że w finale Olimpiady
startują najlepsi młodzi geografowie,
pasjonaci tej nauki, którzy są skłonni
poświęcić rozwijaniu swoich zainteresowań również czas poza godzinami
lekcyjnymi.

Podsumowanie
Na IX Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Kolonii, w której
startowało 4 laureatów XXXVIII Olimpiady Geograficznej, uczniowie z Polski
osiągnęli bardzo dobry wynik w zajęciach terenowych (4. miejsce wśród 32
drużyn). Trudno jednoznacznie stwierdzić jaka była przyczyna korzystnego
rezultatu, jednak z pewnością duży
udział w tym miało doświadczenie wyniesione z zajęć terenowych w Siedlcach.
Pilotażowe zajęcia terenowe w Siedlcach umożliwiły zdobycie cennego
doświadczenia, zarówno dla uczniów,
nauczycieli, jak i Komitetu Głównego
Olimpiady. Doświadczenie to powinno
przyczynić się do opracowania optymalnej formuły tych zajęć w przyszłości. Z pewnością warto jednak podjąć
trud organizowania ich w rozszerzonej
formule, ponieważ może to przynieść
korzystny efekt zarówno dla uczniów,
jak i wizerunku polskiej geografii na zawodach międzynarodowych.

autor zdjęć: Grzegorz Łagodzin,
nauczyciel w liceum w Siedlcach
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