
 

 

POKAZY, PREZENTACJE, KONKURSY 

w ramach Święta Geografii  

 14.04.2018 r.  

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

 
 

I. Jak mocno rośliny  się stresują?  

Prowadzący:   dr hab. Bogdan Zagajewski (WGSR UW),  
dr Anna Jarocińska (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Pokaz z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego 

Termin:   14.04.2018  godz. 10.30-11.15 
 
Celem zajęć jest prezentacja metod oceny stanu roślin w warunkach terenowych.                  
W zajęciach wykorzystane zostaną terenowe urządzenia pomiarowe do rejestracji widma  
elektromagnetycznego interferującego z barwnikami fotosyntetycznie czynnymi, wodą, 
nutrientami oraz substancjami budulcowymi roślin. 

 

 

II. Geograficzny tor przeszkód – konkurs 

Prowadzący:    dr Marek Majewski (AP w Słupsku) 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Konkurs 

Termin:   14.04.2018. od godz. 10.30 
 

Konkurs obejmuje różne zadania wymagające zręczności  i wiedzy geograficznej. 

 
 
 

III. Czy znasz swój kraj  

Prowadzący:   dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra (WGSR UW), 
mgr Adrian Ochtyra (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Warsztaty/konkurs w sali komputerowej 

Termin:   14.04.2018. godz. 11.30-12.15 
 
Zadaniem uczestników będzie rozpoznawanie miejsc i obiektów w Polsce na obrazach 
teledetekcyjnych (zdjęcia lotnicze i satelitarne). 

Wydarzenie objęte zapisami. 
  



 

 

 

 

IV. Jak badamy zmieniający się klimat? 

Prowadzący:   D. Zajączkowski (WNoZ UŚ) 

Grupa wiekowa:  wszyscy zainteresowani 

Forma:    Pokaz z wykorzystaniem przyrządów meteorologicznych 

Termin:   14.04.2018, od godz. 10.30 

 
Postępujące globalne ocieplanie naszej planety stało się faktem, co do którego nie ma już 

wątpliwości. Wyspecjalizowane zespoły klimatologów zastanawiają się natomiast, jakie 

będą jego dalsze scenariusze. Aby stworzyć wiarygodne modele dalszego rozwoju 

sytuacji naukowcy na całym świecie posługują się analizami danych pochodzących z 

meteorologicznych systemów satelitarnych oraz radarowych, pionowych sondowań 

atmosfery oraz pomiarów wykonywanych na powierzchni Ziemi.  

W trakcie trwania pokazu uczestnicy zapoznają się z pracą obserwatora 

meteorologicznego. Zaprezentujemy budowę i zasadę działania profesjonalnych 

przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w meteorologii.  

Zwiedzający będą mogli poeksperymentować i na stanowisku zmierzyć temperaturę 

powietrza, wilgotność względną czy prędkość wiatru. Dodatkowo podglądać będziemy 

aktualny stan pogody okiem satelity oraz poznawać tajniki map synoptycznych. 

 

V. W Sobieskim z geografią na t(r)opie! 

Prowadzący:   Członkowie Klubu Młodego Pasjonata Geografii  
II LO w Krakowie 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Prezentacja, quiz 

Termin:   14.04.2018. godz. 10.30-11.15 

 

Uczniowie  LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie zaprezentują zakres działalności 
Klubu i przeprowadzą quiz geograficzny. Dla najlepszego uczestnika przewidziano nagrodę.  

 

VI. „Odkrywcy i badacze” – Koło Geografów UJ  

Prowadzący:   Przedstawiciele Koła Geografów UJ 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Prezentacje 

Termin:   14.04.2018, godz. 10.30-11.00, 11.30-12.00 
 

Prezentacja działalności Koła i projektów naukowych z wykorzystaniem multimediów 
i posterów - omówienie obozów naukowych (Ukraina – badania geomorfologiczne związane 
ze zlodowaceniem Karpat; Czarnogóra - udokumentowanie procesów i zjawisk krasowych). 



 

 

Przedstawienie mapy Galicji autorstwa członków KGUJ oraz zaprezentowanie tego- 
i zeszłorocznej działalności podróżniczej i integracyjnej 

 

VII. 100 krajów na 100-lecie PTG  

Prowadzący:   dr Wioletta Szymańska (AP w Słupsku) 

Grupa wiekowa:  Wszystkie zainteresowane osoby 

Forma:    Pokaz multimedialny 

Termin:   14.04.2018. godz. 11.30-12.15 
 

Prezentacja zdjęć nadesłanych przez członków PTG, geografów, sympatyków 

Towarzystwa zdjęć z podróży z całego świata. Prezentacja obejmuje pokaz interaktywnej 

mapy z miejsc, które zostały odwiedzone w ramach akcji. 

 

VIII. Z czego Kraków zbudowano? Małopolska oczami geologa 

Prowadzący:   Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów 
 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

Grupa wiekowa:  wszyscy zainteresowani 

Forma:    Pokaz multimedialny 

Termin:   14.04.2018. godz. 11.30-12.25 

 
Prezentacja działalności SKNG związanej z popularyzacją wiedzy geologicznej wśród 

uczniów małopolskich szkół - akcja „Daj Kamienia”. Prelekcja krótkiego filmu autorstwa 

członków SKNG dotyczącego małopolskich kamieniołomów. Wykorzystanie lokalnych 

surowców w architekturze Krakowa z prezentacją okazów skał. Quiz wiedzy z zakresu 

geologii (z nagrodami). 

 

IX. Quiz  „Na trakcie Królewskim”  - 400 pytań geograficznych w formule 
„1 z 10” – konkurs organizowany prze uczniów z Publicznego  Gimnazjum im. Henryka 

Sienkiewicza w Dobrem. 
 


