DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz
příspěvková organizace
propozice č. 5 / 2017 - 18

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
20. ročník
POŘADATEL: DDM Nymburk, ul. 2. května 968, Nymburk, tel. 325 514671, email:
ddm@ddm-nymburk.cz
ŘEDITEL SOUTĚŽE: Mgr. Z.Miksová
STATUT: okresní kolo
MÍSTO KONÁNÍ: Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk
TERMÍN OKR. KOLA: úterý 20. 2. 2018
PREZENCE: 8.00 – 8.15 hodin
ZAHÁJENÍ: 8.15 hodin
POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA: vítěz školního kola v každé kategorii (+ další v případě
rovnosti bodů, nutno však doložit práce vítězů ), v kategorii D po dohodě s organizátorem
PŘIHLÁŠKY: vyplněné přihlášky v písemné nebo elektronické podobě zaslat do 13. 2. 2018
na adresu DDM Nymburk
Zeměpisná olympiáda je vypsána pro následující kategorie :

A

6. ročník základních škol a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií

B

7. ročník základních škol a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií
8. + 9. ročník základních škol, 3. + 4. ročník (tercie + kvarta) osmiletých
gymnázií a 1. + 2. ročník šestiletých gymnázií
1.ročník
+ 2. ročník
šestiletých
gymnázií
1. aža4.
středních
škol (bez
ohledu na zaměření a specializaci), 5. až
8. ročník osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročník
šestiletých gymnázií
osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročník šestiletých

C
D

Ústřední témata:
Ústřední komise ZO se snaží v maximální možné míře přihlédnout k volbě takového
tematického zaměření úloh, které respektuje nejčastější vzdělávací obsah jednotlivých ročníků
školního zeměpisu/geografie, ačkoli je to při stávajících možnostech a odlišnostech ŠVP
různých škol problematické. Ústřední komise ZO bere rovněž v úvahu zájem soutěžících o
obor. Proto je zaměření úloh širší, nad rámec běžné školní výuky, vždy však úměrné věku
soutěžících. Důraz je kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků, vysvětlení a pochopení
problémů – dávání do souvislostí, nikoli ověření pouhého memorování.
Dominantní tematické zaměření úloh se vztahuje pouze na úlohy testu geografických
znalostí, případně úlohy praktické části. Práce s atlasem či mapou jimi není limitována,
jelikož se jedná o práci se zdrojem informací.

A

Okresní kolo

B
C
D

Okresní kolo
Okresní kolo
Okresní kolo

Kartografie , Země ve vesmíru, obecná fyzická geogrefie
kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie,
Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika
kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie,
Evropa
kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální
geografie, regionální geografie

Struktura soutěžních úloh
a) práce s atlasem či mapou

Práce s atlasem není omezena výběrem témat a regionů. Pro zajištění objektivnosti a rovných
podmínek soutěže jsou žáci povinni v průběhu této části soutěže pracovat pouze s atlasy
nakladatelství Kartografie Praha, a. s. nebo nakladatelství Terra-Klub, o. p. s.Tvůrci úloh budou
vycházet z nejnovějšího vydání atlasu světa i Česka:
Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017,
4. vydání, 184 s.
Česká republika: školní atlas pro základní školy
a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s. 2016,
3. vydání, 3. dotisk, 36 s.
Školní atlas dnešního světa.
Terra-Klub, o. p. s. 2011, 1. vydání, 192 s.
Školní atlas dnešního Česka. Terra-Klub, o. p. s. 2015, 1. vydání, 80 s..

b) písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu)
Písemný test přihlíží k výběru témat a regionů pro jednotlivé soutěžní kategorie. I písemný test
však může obsahovat úlohy využívající kartografické podklady.
c) praktická část
Praktická část není omezena výběrem témat a regionů. V praktické části se nejčastěji jedná o
zpracování a vyhodnocení dat, čtení textu s porozuměním, řešení problému s využitím
různých zdrojů informací apod. Pokud bude pro řešení praktické části soutěžící potřebovat
atlas, bude tato skutečnost uvedena v zadání úlohy.
DOPORUČENÍ
Sledujte průběžné informace na internetových stránkách zeměpisné olympiády.
http://www.zemepisnaolympiada.cz

Doporučené (povolené) vybavení






psací potřeby – tužka, propiska, dvě barvy (pastelka, fix)
pravítko, trojúhelník, úhloměr
kalkulačka (ne mobilní telefon)
atlasy z řady nakladatelství Kartografie Praha, a. s. nebo Terra-Klub, o. p.
s.

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA: z každé kategorie postupují první dva nejúspěšnější řešitel
TERMÍN KRAJSKÉHO KOLA: středa 28. 3. 2018
DOZOR nad žáky zajišťuje po dobu konání soutěže vysílající škola.
Svačinu a přezůvky s sebou.
JÍZDNÉ: neproplácí se
HODNOCENÍ: z okresního do krajského kola postupují první dva v každé kategorii. První tři v každé
kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. Přihlášky zašlete do 13. 2. 2018 na adresu DDM Nymburk.

V Nymburce 3. 1. 2018

Bc. Dana Kuchařová
ředitelka DDM Nymburk

