Konkurs „Zygzakiem do celu”
regulamin
1. Cel Konkursu
 Zapoznanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z geodezją.
 Przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania nabytej w szkole wiedzy
z geografii, nawigacji GPS i fizyki.
 Zwiększenie zainteresowania młodzieży pracą geodety.
2. Uczestnicy Konkursu
Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas siódmych szkół podstawowych
oraz drugich i trzecich gimnazjów Warszawy i okolic. Uczniowie mogą wykonywać zadania
samodzielnie lub w parach. Można korzystać z pomocy nauczycieli własnej szkoły oraz
rodziców.
3. Przeprowadzenie Konkursu
 Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników dwuczęściowej prezentacji
w programie Power Point lub pokrewnym. Informacje należy odszukać w dostępnych
publikacjach.
 Pierwsza część prezentacji powinna być poświęcona różnym aspektom pracy geodety
i rezultatom tych prac (tworzenie map, wykonywanie pomiarów w terenie itp.).
Powinna zawierać krótkie opisy oraz odpowiadające im grafiki dokumentujące jak
najwięcej zagadnień związanych z geodezją.
 Druga część dotyczy Warszawskiego Technikum Geodezyjnego oraz Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Uczestnik Konkursu powinien na dostępnych
w sieci mapach odszukać położenie budynków Warszawskiego Technikum i Gmachu
Głównego Politechniki Warszawskiej oraz szkoły, w której obecnie się uczy (ew. miejsca
zamieszkania).
Należy:
- na mapach przedstawić przynajmniej dwa przykłady tras dojazdu łączących te trzy
miejsca z wykorzystaniem różnych środków transportu (np. komunikacja miejska,
rower);
- podać długości tych tras oraz obliczyć czasy podróży dla każdego zaproponowanego
środka transportu.
 Prezentacja powinna zawierać max. do 30 slajdów.
 Gotową prezentację należy przesłać na adres mailowy zygzakiemdocelu@wp.pl
w terminie do 6 grudnia 2017 załączając do zgłoszenia imię i nazwisko autora (autorów)
oraz nazwę i adres szkoły.
4. Zasady punktowania
 Punktację wyników prowadzi Komisja, powołana przez Dyrektora Technikum
Geodezyjnego w Warszawie, złożona z nauczycieli, członków geodezyjnej przedmiotowej
komisji zawodowej oraz przedstawicieli Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej.
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Ocenie merytorycznej podlega każda część prezentacji (po 50 punktów) oraz wrażenia
estetyczne i nakład pracy (50 punktów). Łącznie każdy uczestnik może zdobyć 150
punktów.

5. Zwycięzcy Konkursu i nagrody
 Laureatami Konkursu będą autorzy trzech najwyżej ocenionych prezentacji;
 Finalistami Konkursu będą autorzy prezentacji, które zajmą miejsca od 4. do 10.
 Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
6. Sponsorzy Konkursu
 Lista wszystkich sponsorów znajdzie się na stronie internetowej ZS nr 14.
7. Terminy Konkursu
 termin nadsyłania prac: 6 XII 2017
 rozstrzygnięcie konkursu: 15 XII 2017
 rozdanie nagród: 20 XII 2017
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