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NACIONALINIO MOKINIŲ ČESLOVO KUDABOS GEOGRAFIJOS KONKURSO 

 II ETAPO NUOSTATAI 

 

1. Bendroji dalis 

1.1.  Konkursą organizuoja Prienų rajono savivaldybės geografijos mokytojų metodinis būrelis, 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

1.2.  Konkursui užduotis rengia  Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 

įsakymu patvirtinta darbo grupė.  

1.3. Konkurso tikslai: 

1.3.1. populiarinti geografijos dalyką mokinių tarpe bei plėtoti geografinį pasaulėvaizdį; 

1.3.2. skleisti žymaus geografo prof. Česlovo Kudabos idėjas ir populiarinti jo nuveiktus darbus; 

1.3.3. sudaryti galimybę mokiniams pasitikrinti žinias ir gebėjimus bei įsivertinti savo geografinį 

išprusimą. 

 

2. Konkurso organizavimo tvarka 

 

2.1. Konkursas organizuojamas 2019 m. vasario 7  d.  10.00 val. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje 

mokykloje. 

2.2. Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 klasių 

mokiniai. Dalyvių skaičius ribotas: ne daugiau, kaip po 5 mokinius iš kiekvieno srauto.  

2.3. Mokinių užduočių darbai sudaromi atskiroms klasėms: 6 klasei; 7 klasei; 8 klasei; 9 (I) klasei; 

10 (II) klasei, 11-12 (III-IV) klasėms. 

2.4. Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse rajoną atstovauja prizines (I-

III) vietas užėmę mokiniai  (po vieną mokinį to paties srauto iš mokyklos). 

 

3. Užduočių pobūdis 

 

3.1. Užduotys rengiamos valstybine kalba atsižvelgiant į pagrindinio ir vidurinio ugdymo  programas. 

3.2. Konkurse vertinami šie mokinių gebėjimai: 

a) žinios ir supratimas: 

- atskirų geografijos sričių sąvokų ir terminų žinojimas; 

- svarbiausių geografinių objektų ir faktų žinojimas; 

- geografinių dėsningumų, procesų ir reiškinių supratimas; 

- objektų geografinės padėties apibūdinimas; 

b) žinių taikymas, analizė bei vertinimas: 

- matavimų, skaičiavimų atlikimas; 

- diagramų, schemų, kreivių sudarymas ir skaitymas; 

- geografinių objektų, reiškinių ir procesų analizavimas, jų žymėjimas žemėlapiuose ir 

kartoschemose, įvairios informacijos skaitymas; 



c) problemų sprendimas: 

- geografinės informacijos analizė, lyginimas ir vertinimas; 

- kartoschemų ir žemėlapių analizė, lyginimas ir vertinimas. 

3.3. Užduotis sudaro: 

a) testas sudaromas iš 15 klausimų –15 taškų; 

b) praktinė dalis (paveikslėliai, diagramos, sąvokų paaiškinimas ir t.t)  – 50 taškų; 

c) žemėlapis (ne daugiau kaip 15 objektų) – 15 taškų. 

 

4. Darbų vertinimo tvarka 

 

4.1. Vertinimo komisija, darbus įvertina ne vėliau kaip per 1-2 darbo dienas, skaičiuojant nuo 

konkurso dienos. 

4.2. Maksimalus mokinio darbo įvertinimas – 80 taškų. 

4.3. Konkurso dalyvių rezultatai skelbiami nevėliau, kaip po 3-4 darbo dienų nuo konkurso dienos ir 

skelbiami pateikiant informaciją mokykloms. 

 

5. Apdovanojimai 

 

5.1. Mokiniai, kiekvienoje grupėje (6,7,8,9,10,11,12 kl.) užėmę I–III vietas,  apdovanojami Prienų 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – 

padėkomis.  

5.2. Mokiniai, kiekvienoje grupėje užėmę IV-V vietas bei juos parengę mokytojai, apdovanojami 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštais. 
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