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Konkurs „Wiedzy morskiej” 

 
 1. Organizator:  

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin  

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie  
 

2. Cele: popularyzowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich wiedzy o:  

 Morzu Bałtyckim i akwenach woj. Zachodniopomorskiego;  

 żeglarstwie;  

 związkach Szczecina z Morzem.  

 

3. Adresaci konkursu:  

 szkoły: gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  

 

4. Zakres materiału objętych testem, to:  

 geografia Morza Bałtyckiego, Jezioro Dąbie, i Zalew Szczeciński;  

 słynne polskie żaglowce;  

 The Tall Ships’ Races w Szczecinie;  

 gospodarka morska Szczecina;  

 teoria żeglowania, budowy i obsługi jachtów żaglowych.  

 

5. Harmonogram przebiegu konkursu:  

 do 5.04.2013 r. - termin zgłoszenia szkół do konkursu - szkoły zgłaszają drużynę 2-osobową. 

Zgłoszenia należy dostarczyć faxem lub osobiście do Pracowni Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 

Pałacu Młodzieży, pod nr tel. 91 422 52 62 

 18.04.2013 r. sala nr 106 – konkurs z podziałem na grupy wiekowe:  

 godz. 10.00 – szkoły gimnazjalne;  

 godz. 12.00 – szkoły ponadgimnazjalne.  

 25.04.2013 r. godz. 14.00 (aula) – uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Wiedza morska” 

oraz w konkursie plastycznym „Człowiek na morzu”.  

 

Każdy z uczestników otrzyma zestaw 40 pytań konkursowych w formie pytań testowych i otwartych, na 

które uczestnicy odpowiadać będą przez 50 minut. W przypadku jednakowej ilości punktów decydować 

będzie kolejność oddanych odpowiedzi.  

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac, wyłoni:  

 trzech najlepszych uczestników w kategoriach szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;  

 trzy najlepsze szkoły gimnazjalne i trzy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne.  

Pozostałe szkoły otrzymają pamiątkowy dyplom za udział.  

Wręczenie nagród nastąpi 25 kwietnia, o godz. 14.00 w auli Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.  

 

6. Proponowana bibliografia:  

 A. Kolaszewski, P. Świdwiński: „Żeglarz jachtowy”  

 Encyklopedie, podręczniki szkolne do geografii;  

 Informatory: o polskich żaglowcach, o TTSR;  
 

 

(-) Monika Maćkowiak       (-) Wojciech Tomczak  
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Konkurs „Wiedzy morskiej” 

Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie 

18.03.2013 r. 
 

 

 
Zgłaszam udział w konkursie „Wiedzy morskiej” 2-osobową 

drużynę z ………………………..…………………………….. 
(nazwa placówki oświatowej) 

 

……………………..……………..…………………………….. 

 

w składzie: 

1. ………………………....................................................  

2. ………………………....................................................  

Proszę wypełnić drukowanymi literami! 

 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………. 

tel. kontaktowy …………………………………………………………. 

 

 

…………………………...... 

podpis opiekuna 

 

Termin potwierdzenia udziału w konkursie upływa 5.04.2013 r.  

                                                                
    


