
DYDAKTYKA

Geografia w szkole  nr 1/201334

Ja kub Szmyd, Ar tur Ma lan to wicz
Ko mi tet Głów ny Olim pia dy Geo gra ficz nej

Cha rak te ry stycz ną czę ścią za wo dów
fi na ło wych Olim pia dy Geo gra ficz nej są
za ję cia te re no we. Uję cie ich w pro gra -
mie za wo dów wy ni ka ze spe cy fi ki geo -
gra fii, któ ra ja ko na uka sil nie zwią za na
jest z pra cą w te re nie. W do tych cza so -
wych edy cjach Olim pia dy za ję cia te by ły
pro wa dzo ne w po sta ci jed no dnio wej
wy ciecz ki, w trak cie któ rej pre zen to wa -
no wy bra ne za gad nie nia z geo gra fii fi -
zycz nej i spo łecz no -eko no micz nej re gio -
nu od wie dza ne go przez uczest ni ków za -
wo dów. 

Roz sze rze nie za kre su za jęć te re no -
wych na za wo dach fi na ło wych by ło dys -
ku to wa ne w śro do wi sku olim pij skim
od kil ku lat. Do strze ga no, że za ję cia te
nie są punk to wa ne i w związ ku z tym
ucznio wie po świę ca ją nie wie le uwa gi
do sko na le niu umie jęt no ści prak tycz nych
w przy go to wa niach do za wo dów. Na po -
twier dze nie te go po wo ły wa no się na re -
la tyw nie sła be, w po rów na niu do za dań
pi sem nych, wy ni ki za dań spraw dza ją -
cych te umie jęt no ści osią ga ne przez
uczniów z Pol ski na Mię dzy na ro do wej
Olim pia dzie Geo gra ficz nej.

Za ję cia te re no we w no wej for mu le
ma ją w za my śle sta no wić in no wa cję
w pro gra mie Olim pia dy, któ rej ce lem jest
zdo by cie przez uczniów umie jęt no ści
prak tycz nych przy dat nych w przy szło ści.

Ogól na cha rak te ry sty ka za jęć
te re no wych

No wa for mu ła za jęć te re no wych mia -
ła cha rak ter pi lo ta żo wy. Wszyst kie za da -
nia pod le ga ły oce nie, jed nak punk ta cja
nie by ła włą cza na do wy ni ków za wo -
dów. Or ga ni za cja za jęć w tej for mu le

spra wi ła, że ucznio wie i na uczy cie le
mie li mo żli wość za po zna nia się z ni mi
w at mos fe rze mniej szej pre sji na uzy ska -
nie ko rzyst ne go wy ni ku. 

Za ję cia skła da ły się z dwóch czę ści
– kar to wa nia te re no we go i bie gu te re -
no we go. Po mysł uję cia kar to wa nia
w no wej for mu le za jęć te re no wych zo -
stał za czerp nię ty z pro gra mu obo zu
kwa li fi ka cyj no -szko le nio we go na Mię -
dzy na ro do wą Olim pia dę Geo gra ficz ną.
Bieg te re no wy wpro wa dzo no na to -
miast z my ślą, by miał on for mę atrak -
cyj ne go qu izu z py ta nia mi za mknię ty -
mi, spraw dza ją ce go przede wszyst kim
umie jęt no ści.

Opis kar to wa nia te re no we go
Pierw szą część za jęć te re no wych,

szkic te re no wy, prze pro wa dzo no w Par -
ku Miej skim w Sie dl cach, na ob sza rze
oko ło 0,25 km2. Przed roz po czę ciem za -

da nia ka żdy z uczniów otrzy mał ar kusz
for ma tu A4 z za zna czo ny mi i opi sa ny mi
uli ca mi ogra ni cza ją cy mi te ren, któ ry miał
być kar to wa ny (ryc. 1). Na ar ku szu ozna -
czo no rów nież ska lę w po sta ci po dział ki.
Na le ża ło wy ko nać 3 po le ce nia:
1. Po daj ska lę licz bo wą szki cu te re no we -

go.
2. Uzu peł nij treść w ob rę bie bia łe go ob -

sza ru o obiek ty i cha rak te ry sty ki, któ -
re są ozna cza ne na tu ry stycz nych pla -
nach miast. W trak cie pra cy uży waj
ołów ka, zaś osta tecz ny ry su nek po ko -
lo ruj.

3. Uzu peł nij szkic o nie zbęd ne ele men -
ty po za ram ko we.
Uczniom prze ka za no ob ja śnie nia,

któ re mia ły uła twić pra cę w te re nie oraz
wy ja śnić ewen tu al ne wąt pli wo ści ro dzą -
ce się w trak cie kar to wa nia. Po da no
m.in. na stę pu ją ce in for ma cje:
– na le ży uzu peł nić szkic tyl ko o ele -

men ty, któ re znaj du ją się na ozna czo -

Na za wo dach fi na ło wych Olim pia dy Geo gra ficz nej w Sie dl cach po raz pierw szy, pi lo -
ta żo wo, do pro gra mu zma gań olim pij skich wpro wa dzo no no wą for mu łę za jęć te re no -
wych. Po za sta ły mi ele men ta mi za wo dów zor ga ni zo wa no ta kże kar to wa nie te re no we oraz
bieg te re no wy. 

Olim pia da Geo gra ficz na 
− za ję cia te re no we w no wej for mu le

Ryc. 1. Pod kład kar to gra -
ficz ny prze zna czo ny do
wy ko na nia szki cu te re no -
we go 
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nym te re nie, ra cjo nal nie oce nia jąc
sto pień ge ne ra li za cji pla nu,

– nie ma po trze by do ko ny wa nia pre -
cy zyj nych po mia rów, wy ma ga ne jest
jed nak sza co wa nie od le gło ści i pro -
por cji oraz uwzględ nia nie re la cji
prze strzen nych mię dzy obiek ta mi,

– na le ży upo rząd ko wać zna ki i ob ja -
śnie nia sto so wa ne na pla nie po przez
ich od po wied nią sym bo li za cję oraz
roz miesz cze nie w le gen dzie,

– na le ży zwró cić uwa gę na es te ty kę
pra cy, ma jąc jed no cze śnie na wzglę -
dzie te re no wy cha rak ter wy ko ny wa -
ne go za da nia,

– plan zo stał już zo rien to wa ny zgod -
nie ze stan dar da mi kar to gra ficz ny mi.

Na wy ko na nie za da nia prze zna czo -
no 90 mi nut, w tym 60 na pra cę w te -
re nie i 30 na pra cę ka me ral ną w bu -
dyn ku szko ły. Ca łość za da nia by ła oce -
nia na w ska li 0-30 punk tów we dług
szcze gó ło wo przy go to wa nych kry te -
riów. Za spóź nie nie przy od da wa niu
szki ców przy zna wa no punk ty kar ne (-
0,5 p. za ka żdą roz po czę tą mi nu tę
spóź nie nia).

Wy ni ki kar to wa nia te re no we go
Szki ce te re no we by ły oce nia ne w 3

ka te go riach: treść pla nu (21 punk tów),
ele men ty po za ram ko we (6 punk tów),
es te ty ka (3 punk ty). Pierw sza, naj bar -
dziej roz bu do wa na, ka te go ria oce ny
obej mo wa ła zlo ka li zo wa nie i ozna cze -
nie na pla nie obiek tów znaj du ją cych
się na ob sza rze kar to wa nia: za bu do wy
usłu go wo -miesz ka nio wej, te re nów zie -
lo nych, ele men tów in fra struk tu ry trans -
por to wej, obiek tów re kre acyj no -spor -

to wych itp. W ra mach dru giej ka te go rii
oce nia no ozna cze nie kie run ku pół noc -
ne go, po da nie ty tu łu pla nu i ska li licz -
bo wej oraz upo rząd ko wa nie le gen dy
(po dział na zna ki punk to we, li nio we
i po wierzch nio we, a ta kże po rząd ko -
wa nie te ma tycz ne). Przy oce nie es te ty -
ki roz pa try wa no spój ność gra ficz ną za -
sto so wa nych ozna czeń oraz ogól ną
czy tel ność szki cu. 

Śred nia licz ba punk tów uzy ska na
w kar to wa niu te re no wym wy nio sła 9,5
(32% punk tów mo żli wych do zdo by -
cia). Naj mniej szy wy nik to 2,5 punk tu
(uzy ska ło go 2 uczest ni ków), a naj więk -
szy – 20,5 punk tów (1 oso ba). Wy nik
na po zio mie po wy żej 15 punk tów
(50% punk tów mo żli wych do zdo by cia)
na le ży uznać ja ko bar dzo do bry, po nie -
waż klucz oce ny był opra co wa ny tak,
aby uwzględ nić wszel kie obiek ty, któ re
mo gły po ja wić się na szki cach te re no -
wych. Roz kład wy ni ków za pre zen to -
wa no na ry ci nie 2.

30% uczniów przy zna no punk ty kar -
ne za spóź nie nie przy od da wa niu szki -
ców te re no wych. W więk szo ści przy -
pad ków spóź nie nia by ły krót sze niż 2
mi nu ty, acz kol wiek 2 oso by wy raź nie
prze kro czy ły li mit cza so wy (o 14 i 29
mi nut). Nie jest do strze gal na za le żność
mię dzy uzy ska nym wy ni kiem a cza sem
za koń cze nia pra cy – wśród szki ców od -
da nych po cza sie by ły za rów no pra ce
oce nio ne wy so ko (naj wię cej 19 punk -
tów), jak i ni sko (naj mniej 3 punk ty).

Kar to wa nie te re no we oka za ło się dla
wie lu uczniów za da niem trud nym.
Po pierw sze, wie le osób mia ło pro ble -
my ze zo rien to wa niem się na ob sza rze
kar to wa nia. Bli sko po ło wa uczniów nie
do strze gła, że ob szar ten wy kra cza po -

Zadania w biegu
terenowym

1. Zmierz azy mut na wska za ny punkt w te re nie.
(Do dys po zy cji bu so la)

2. Któ ry z przy rzą dów to ni we la tor?
(Na sta no wi sku ni we la tor, dal mierz, kom -
pas geo lo gicz ny, wę giel ni ca)

3. Któ ry z ter mo me trów słu ży do po mia ru
tem pe ra tu ry mak sy mal nej po wie trza?
(Na sta no wi sku ter mo me try: mak sy mal -
ny, mi ni mal ny, ka ta ter mo metr, le kar ski)

4. W któ rej dzie dzi nie na uki wy ko rzy stu je
się ten przy rząd?
a) geo mor fo lo gia
b) gle bo znaw stwo
c) hy dro lo gia
d) me te oro lo gia
(Na sta no wi sku gwiz dek hy dro lo gicz ny)

5. Któ ra ze skał to wa pień?
(Na sta no wi sku wa pień, gnejs, gra nit,
pia sko wiec)

6. Któ ra ze skał to less?
(Na sta no wi sku less, łu pek ila sty, mar giel,
opo ka)

7. Któ ry z pro fi li gle bo wych przed sta wia rę -
dzi nę?
(Na sta no wi sku pro fi le rę dzi ny, czar no zie -
mu, gle by bru nat nej)

8. Przyj mij my, że te raz w tym miej scu jest
po łu dnie sło necz ne, a Słoń ce gó ru je
na wy so ko ści 45° nad ho ry zon tem. Któ rą
li te rą ozna czo no po ło że nie koń ca cie nia
rzu ca ne go przez gno mon?
(Na sta no wi sku znaj du je się pio no wo
wbi ty gno mom o wy so ko ści 1 m oraz
sznu rek o dłu go ści 4 m roz wi nię ty
od gno mo nu w kie run ku pół noc nym
– re pre zen tu je cień gno mo nu. Na sznur -
ku są za zna czo ne 4 miej sca – A, B, C, D
– po ło żo ne ko lej no 0,5; 1, 2 i 4 m od gno -
mo nu. Do dys po zy cji ta śma mier ni cza).

9. W któ rym kie run ku znaj du je się w przy bli że -
niu miej sce wscho du Słoń ca w dniu prze si le -
nia let nie go na pół ku li pół noc nej (po daj li te -
rę, któ rą ozna czo no wła ści wą cho rą giew kę)?
(Na sta no wi sku 8 cho rą gie wek po ło żo -
nych wzglę dem te go miej sca na pół noc,
po łu dnie, wschód, za chód i kie run ki po -
śred nie. Do dys po zy cji kom pas).

Ryc. 2. Wy ni ki uczniów w kar to wa niu te re no wym 
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za te ren par ku i nie za zna czy ła znaj du -
ją cych się tam bu dyn ków. Czę stym błę -
dem by ło wry so wy wa nie obiek tów nie -
ist nie ją cych w rze czy wi sto ści oraz nie -
wła ści we okre śle nie pro por cji i re la cji
prze strzen nych mię dzy obiek ta mi (np.
alej ki par ko we by ły wie lo krot nie szer -
sze i o wy raź nie więk szej wa dze
optycz nej niż znaj du ją ca się w po bli żu
dro ga kra jo wa). Na wie lu szki cach
obiek ty nie by ły opi sa ne, bądź nie po -
sia da ły od po wied nich sy gna tur w le -
gen dzie; czę sto też sto so wa no ozna -
cze nia ko lo ry stycz ne nie zgod ne z kon -
wen cją kar to gra ficz ną. Trud no ści przy -
spo rzy ło uczniom ta kże uzu peł nie nie
ele men tów po za ram ko wych szki cu:
zna ki w le gen dzie by ły czę sto nie upo -
rząd ko wa ne, ska la licz bo wa nie po -
praw na, bra ko wa ło też ozna cze nia kie -
run ku pół no cy i opa trze nia szki cu ade -
kwat nym ty tu łem. 

Opis bie gu te re no we go
Dru gą część za jęć te re no wych sta -

no wił bieg, na tra sie któ re go wy zna czo -

no 9 za dań. Po cząt ko wo ka żdy
z uczniów otrzy mał kar tę od po wie dzi.
Na stęp nie w sta łych od stę pach cza su
nada wa ny był sy gnał dźwię ko wy, któ ry
ozna czał za rów no start dla ko lej nych
za wod ni ków, jak i ko niecz ność przej -
ścia do na stęp ne go sta no wi ska dla
uczniów znaj du ją cych się już na tra sie
bie gu. Za da niem uczniów by ło za po -
zna nie się z tre ścią po le ce nia, wy ko na -
nie za da nia, a na stęp nie wpi sa nie od -
po wie dzi na kar tę. Za ka żdą po praw ną
od po wiedź mo żna by ło uzy skać 1
punkt (ramka na str. 35). 

Wy ni ki bie gu te re no we go
Śred nia licz ba punk tów uzy ska nych

w bie gu te re no wym wy nio sła 6,6 (na 9
mo żli wych do zdo by cia). Naj słab szy
wy nik wy niósł 4 punk ty, uzy ska ło go 3
uczniów (ryc. 3). Mak sy mal ną licz bę
punk tów uzy ska ło 7 uczniów. Naj wię cej
po praw nych od po wie dzi udzie lo no
przy roz po zna wa niu skał (wa pień
– 98,3%, less – 94,2%), na to miast naj -
mniej przy okre śla niu po ło że nia miej sca

wscho du Słoń ca (42,5%) oraz roz po -
zna wa niu ter mo me tru (45,8%) (ryc. 4).

Wie le trud no ści spra wił uczniom po -
miar azy mu tu. Z ob ser wa cji po czy nio -
nych w trak cie te go za da nia mo żna by -
ło od nieść wra że nie, że wie lu uczniów
ma z tym do czy nie nia pierw szy raz
w ży ciu. Część z nich po od czy ta niu
po le ce nia od ra zu re zy gno wa ła z wy ko -
na nia za da nia. Nie któ rzy bra li bu so lę
do rę ki, oglą da li ją, a na stęp nie od kła -
da li na stół. Po dej mo wa no pró by wy ko -
na nia po mia ru bez otwo rze nia bu so li
oraz trzy ma jąc bu so lę w po zy cji pio no -
wej. Do czę stych błę dów na le ża ło wy -
ko ny wa nie po mia ru bez po mo cy musz -
ki i szczer bin ki (bu so la trzy ma na w rę ce
na wy so ko ści klat ki pier sio wej). Nie któ -
rzy opie ra li bu so lę o znaj du ją cą się
w po bli żu me ta lo wą ba rier kę – praw -
do po dob nie dla wy go dy utrzy ma nia
przy rzą du w po zy cji po zio mej – za po -
mi na jąc, że w po bli żu me ta lu igła ma -
gne tycz na mo że błęd nie wska zy wać
kie ru nek pół noc ny. Od no to wa no ta kże
przy pad ki okre śle nia azy mu tu bez bu -
so li, wy ko rzy stu jąc umie jęt ność zo rien -

Ryc. 3. Wy ni ki uczniów w bie gu te re no wym Ryc. 4. Wy ni ki uczniów w za da niach w bie gu te re no wym

Eta py bie gu te re no we go
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to wa nia się w te re nie na pod sta wie po -
ło że nia tar czy sło necz nej.

Wy ni ki koń co we 
za jęć te re no wych

Obu czę ściom za jęć te re no wych
przy zna no wa gi punk to we – by ło to od -
po wied nio 10 punk tów (1/3 mak sy mal -
nej licz by punk tów) za bieg te re no wy
oraz 20 punk tów (2/3 mak sy mal nej
licz by punk tów) za kar to wa nie.

Wśród dzie się ciu uczniów z naj lep -
szy mi wy ni ka mi w za ję ciach te re no -
wych zna la zła się tyl ko jed na oso ba,
któ ra uzy ska ła ty tuł lau re ata Olim pia dy
Geo gra ficz nej. Świad czy to o tym, że
sze ro ka wie dza teo re tycz na nie ko -
niecz nie ma za sto so wa nie w trak cie
wy ka zy wa nia się umie jęt no ścia mi prak -
tycz ny mi.

Oce na za jęć te re no wych
Za ję cia te re no we w no wej for mu le

sta no wią istot ną zmia nę w pro gra mie
za wo dów Olim pia dy Geo gra ficz nej.
Zmia na ta ob li gu je Ko mi tet Głów ny
do opra co wa nia no we go sche ma tu or -
ga ni za cyj ne go za wo dów, a ta kże wpro -
wa dze nia no we go po dej ścia do kon -
struk cji za dań. Dla uczniów i na uczy -
cie li no wa for mu ła za jęć wy mu sza
zmia nę spo so bu przy go to wy wa nia się
do udzia łu w Olim pia dzie. W związ ku
z tym war to się za sta no wić, czy no wa
for mu ła za jęć te re no wych jest do bra,
i czy ewen tu al nie nie na le ży wpro wa -
dzić do niej zmian w ko lej nych edy -
cjach Olim pia dy.

W ce lu po zna nia opi nii uczniów
star tu ją cych w za wo dach na te mat no -
wej for mu ły za jęć te re no wych zo sta li
oni po pro sze ni o wy peł nie nie an kiet.
Na 120 roz da nych an kiet wy peł nio -
no 108.

Opi nie uczniów na te mat kar to wa -
nia te re no we go by ły po dzie lo ne. Bli sko
po ło wa uczniów stwier dzi ła, że ta for -
ma spraw dza nia wie dzy im się po do ba,
pod kre śla jąc mo żli wość pra cy w te re -
nie. Dru ga po ło wa uczniów usto sun ko -
wa ła się ne ga tyw nie, ar gu men tu jąc to
nie sprzy ja ją cy mi wa run ka mi at mos fe -
rycz ny mi oraz du żym wy sił kiem zwią -
za nym z po ru sza niem się w te re nie.
Wie lo krot nie pod kre śla no, że ilość cza -
su prze zna czo ne go na wy ko na nie za -
da nia by ła zbyt ma ła. Zwró co no uwa gę
na sła bą kon tro lę uczniów w par ku oraz

wy ni ka ją cą z te go mo żli wość oszu ki wa -
nia (ko rzy sta nie z te le fo nów ko mór ko -
wych, kon sul ta cje mię dzy ucznia mi).
Kar to wa nie uzna no za dys kry mi nu ją ce
dys gra fi ków oraz fa wo ry zu ją ce dziew -
czę ta (więk sza es te ty ka wy ko na nia ma -
py). Po stu lo wa no, by w przy szło ści
zmniej szyć ob szar kar to wa nia lub
wpro wa dzić kar to wa nie wzdłuż od cin -
ka. Ja ko al ter na ty wę za pro po no wa no
ta kże za da nia ba zu ją ce na we ry fi ka cji
tre ści od po wied nio spre pa ro wa nej ma -
py (np. stwier dze nie, że rze ka pły nie
w rze czy wi sto ści w prze ciw ną stro nę
niż na ma pie).

Bieg te re no wy po wszech nie uzna no
za zde cy do wa nie ła twiej szy niż kar to -
wa nie. W oce nie uczniów naj mniej
trud no ści spra wi ło roz po zna nie skał
i gleb, w dal szej ko lej no ści okre śla nie
miej sca wscho du Słoń ca oraz dłu go ści
cie nia. Naj trud niej szym za da niem był
po miar azy mu tu oraz roz po zna wa nie
przy rzą dów (ter mo metr, ni we la tor).
Naj bar dziej po do ba ła się ró żno rod ność
i prak tycz ność za dań oraz mo żli wość
sa mo dziel ne go wy ko na nia po mia ru.
Za pro po no wa no wpro wa dze nie zmian
do for mu ły bie gu, tak by sta no wi ska
z za da nia mi znaj do wa ły się w ró żnych
czę ściach par ku, zaś do tar cie do nich
mia ło by się od by wać z wy ko rzy sta niem
ma py.

Oko ło 55% uczniów po zy tyw nie
oce nia po mysł roz sze rze nia do tych cza -
so wej for mu ły za jęć te re no wych oraz
wpro wa dze nia ich na sta łe do pro gra -
mu Olim pia dy. Zwo len ni cy stwier dzi li,
że no we za ję cia umo żli wią zdo by cie
umie jęt no ści prak tycz nych przy dat nych
w przy szło ści. Prze ciw ni cy oba wia ją się
su biek tyw no ści przy oce nie kar to wa nia
oraz zbyt wie lu za dań w trak cie za wo -
dów fi na ło wych. Część ne ga tyw nie na -
sta wio nych uczniów do pusz cza jed nak
mo żli wość wpro wa dze nia no wej for -
mu ły za jęć, ale tyl ko w po sta ci za dań
za mknię tych i w ter mi nie in nym niż
po wy czer pu ją cych, w ich oce nie, za -
wo dach pi sem nych. Oko ło 75% za -
wod ni ków uzna ło, że za ję cia w no wej
for mu le do brze spraw dza ją wie dzę
i umie jęt no ści.

Opi nie uczniów by ły po dzie lo ne ta -
kże w kwe stii, któ re za ję cia te re no we
– kar to wa nie czy bieg – bar dziej na da -
ją się do ewen tu al ne go wpro wa dze nia
do ko lej nych edy cji Olim pia dy. Pro po -
no wa no in ne for my za jęć (np. bieg
na orien ta cję) oraz po łą cze nie za jęć te -

re no wych z za wo da mi ust ny mi. Scep -
ty cy twier dzi li, że za ję cia po win ny być
or ga ni zo wa ne je dy nie dla chęt nych
w for mie kon kur su, przed lub po za wo -
dach fi na ło wych.

Na te mat no wej for mu ły za jęć te re -
no wych dys ku to wa no ta kże w trak cie
warsz ta tów szko le nio wych dla na uczy -
cie li geo gra fii, któ re to wa rzy szy ły za -
wo dom w Sie dl cach. Ich uczest ni cy to
w więk szo ści opie ku no wie olim pij czy -
ków, do brze zna ją cy spe cy fi kę pra cy
z uczniem zdol nym. No we za ję cia te -
re no we uzna no za atrak cyj ny spo sób
spraw dza nia umie jęt no ści uczniów.
Wy ra ża no jed nak oba wy, że trud no
bę dzie przy go to wać uczniów do tych
za jęć, po nie waż w trak cie na ucza nia
geo gra fii w szko le bra ku je cza su
na ćwi cze nie umie jęt no ści prak tycz -
nych oraz pra cę w te re nie. Sta no wi sko
to wy da je się zro zu mia łe, jed nak na le -
ży pa mię tać, że w fi na le Olim pia dy
star tu ją naj lep si mło dzi geo gra fo wie,
pa sjo na ci tej na uki, któ rzy są skłon ni
po świę cić roz wi ja niu swo ich za in te re -
so wań rów nież czas po za go dzi na mi
lek cyj ny mi.

Pod su mo wa nie
Na IX Mię dzy na ro do wej Olim pia -

dzie Geo gra ficz nej w Ko lo nii, w któ rej
star to wa ło 4 lau re atów XXXVIII Olim -
pia dy Geo gra ficz nej, ucznio wie z Pol ski
osią gnę li bar dzo do bry wy nik w za ję -
ciach te re no wych (4. miej sce wśród 32
dru żyn). Trud no jed no znacz nie stwier -
dzić ja ka by ła przy czy na ko rzyst ne go
re zul ta tu, jed nak z pew no ścią du ży
udział w tym mia ło do świad cze nie wy -
nie sio ne z za jęć te re no wych w Sie dl -
cach.

Pi lo ta żo we za ję cia te re no we w Sie -
dl cach umo żli wi ły zdo by cie cen ne go
do świad cze nia, za rów no dla uczniów,
na uczy cie li, jak i Ko mi te tu Głów ne go
Olim pia dy. Do świad cze nie to po win no
przy czy nić się do opra co wa nia opty -
mal nej for mu ły tych za jęć w przy szło -
ści. Z pew no ścią war to jed nak pod jąć
trud or ga ni zo wa nia ich w roz sze rzo nej
for mu le, po nie waż mo że to przy nieść
ko rzyst ny efekt za rów no dla uczniów,
jak i wi ze run ku pol skiej geo gra fii na za -
wo dach mię dzy na ro do wych.

au tor zdjęć: Grze gorz Ła go dzin, 
na uczy ciel w li ceum w Sie dl cach
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