
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO ETAPU CENTRALNEGO  

VI OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE  „Turystyka w przyrodzie” 

 
Hasłem przewodnim VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce realizowanej w roku szkolnym 2018/2019, jest „Turystyka 

w przyrodzie”. Celem jest zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi. Pragniemy zachęcid 

uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz do analizy 

możliwości ich racjonalnego wykorzystania w turystyce, przy jednoczesnej trosce o ochronę środowiska 

naturalnego. Ponadto chcemy, by uczniowie zwrócili uwagę m.in. na zagadnienia zmieniających się relacji 

pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, percepcji 

przyrody, również estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, właściwego zagospodarowania 

turystycznego oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych człowieka. 

 
Zgodnie z Regulaminem VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, etap centralny składa się z dwóch części – eliminacji  

i finału. Zadaniem uczestników podczas pierwszej części eliminacji będzie rozwiązanie testu złożonego  

z 40 zadao sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i technik obsługi turystycznej. W drugiej 

części eliminacji uczestnicy przedstawiają – wcześniej przygotowaną i zgłoszoną – prezentację multimedialną 

związaną z tematem przewodnim aktualnej edycji olimpiady.  

 

Wystąpienie ma dotyczyd projektu zagospodarowania lub wykorzystania turystycznego wybranego obszaru lub 

obiektu przyrodniczego z Polski lub ze świata. Celem prezentacji powinno byd przy tym omówienie możliwości 

udostępnienia tej przestrzeni na potrzeby turystyki, przy jednoczesnej trosce o minimalizowanie niekorzystnego 

wpływu ruchu turystycznego na wybrany obiekt lub obszar. Wypowiedź powinna zawierad m.in. informacje  

o obiekcie przyrodniczym lub obszarze jako walorze turystycznym, informacje o docelowym segmencie turystów, 

ocenę potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków realizacji projektu na stan i zachowanie wybranego 

obiektu lub obszaru. 

 

Elementy, które będą brane pod uwagę przy ocenie prezentacji: 

 zgodnośd wystąpienia i prezentacji z aktualnym tematem Olimpiady; 

 zawartośd merytoryczna zamieszczonych w prezentacji treści (odpowiedni dobór informacji, odwołania do 

źródeł, poprawnośd przekazywanych wiadomości); 

 struktura wystąpienia: 

o autoprezentacja,  

o wstęp – uzasadnienie wyboru tematu oraz obszaru lub obiektu przyrodniczego, 

o rozwinięcie – przedstawienie przygotowanych materiałów, 

o zakooczenie – podsumowanie i wnioski, 

o wykaz literatury, 

o podziękowanie za uwagę; 

 innowacyjnośd i kreatywnośd ujęcia tematu, samodzielnośd opracowania; 

 techniczna poprawnośd wykonania prezentacji; 

 atrakcyjnośd wizualna i forma graficzna prezentacji (oryginalnośd, pomysłowośd, estetyka): 

o spójnośd prezentacji (uporządkowany logicznie układ i kolejnośd slajdów), 

o wykorzystane w prezentacji materiały (liczba, różnorodnośd, adekwatnośd do przedstawianych treści), 

o zastosowane opracowania graficzne i wizualizacje oraz starannośd ich wykonania, 

o estetyka prezentacji i edycji slajdów (np. kolorystyka, wielkośd i krój czcionek, układ i czytelnośd tekstu, 

tempo wyświetlania slajdów); 

 czas wystąpienia – optymalne wykorzystanie wyznaczonego czasu (max. 10 minut); 



 sposób prezentacji ustnej (swoboda komunikowania się, zaangażowanie, zainteresowanie słuchaczy, przekaz 

ustny spójny z prezentacją Power Point); 

 poprawnośd językowa (stylistyczna, gramatyczna i merytoryczna); 

 dobór wykorzystanych źródeł i bibliografii. 

 

Pomocne informacje  

 Slajd tytułowy musi zawierad tytuł prezentacji oraz dane autora (imię i nazwisko, szkoła). 

 Slajdy muszą byd ułożone w logicznej kolejności i spójne z wystąpieniem. 

 Treśd wystąpienia powinna byd zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami. 

 Slajdy nie powinny zawierad tekstu pisanego – z wyjątkiem slajdu tytułowego, a także slajdów  

z podsumowaniem oraz wykazem literatury. Nie dotyczy to podpisów ilustracji (np. tytuł, opis osi 

wykresu, fotografii, legenda mapy). Ilustracje, zdjęcia, fotografie, wykresy, tabele powinny byd podpisane 

(tytuł, źródło).  

 W prezentacji powinny byd zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, a ostatni 

slajd ma przedstawiad bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze 

stronami internetowymi). 

 
Prezentacja multimedialna może składad się z dowolnej liczby slajdów, ale powinna trwad maksymalnie 10 minut. 

Należy ją przygotowad w programie Power Point i zapisad w formacie pptx (tryb zgodności z programem Microsoft 

Office PowerPoint 2010 lub starszym). Jako nazwę pliku należy wpisad imię i nazwisko uczestnika zawodów.  

Prezentacje nagrane na płycie CD (w oprawie) lub napędzie PenDrive należy dostarczyd organizatorom w dniu  

3 kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Turystyce, spośród uczestników eliminacji etapu centralnego do 

finału kwalifikuje się 15 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie z pierwszej i drugiej części 

eliminacji. Finał etapu centralnego polega na opracowaniu programu jednodniowej wycieczki po wybranym 

obszarze turystycznym Europy (miasto, region), na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów 

(mapy, przewodniki, katalogi biur podróży, w tym także w językach obcych). Następnie uczeo, wykorzystując 

techniki prezentacji i sprzedaży produktu, przedstawia swoją propozycję. 

 
Tytuł Finalisty VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce uzyskuje uczeo, który: 

 prześle drogą elektroniczną najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych przed rozpoczęciem eliminacji 

etapu centralnego tytuł prezentacji multimedialnej związanej z tematem przewodnim aktualnej edycji 

Olimpiady, 

 przystąpi do zawodów etapu centralnego Olimpiady. 

Tytuł Laureata otrzymuje uczestnik zakwalifikowany do części finałowej etapu centralnego. 

Komitet Główny Olimpiady przyznaje również tytuł Eksperta Turystyki. Zostaje nim uczeo, który uzyskał 

największą liczbę punktów z eliminacji i finału w etapie centralnym. 

 

UWAGA!  

Warunkiem przystąpienia zakwalifikowanego ucznia do etapu centralnego jest przesłanie drogą 

elektroniczną (na adres: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl) najpóźniej w terminie 

siedmiu dni roboczych przed rozpoczęciem eliminacji centralnych (tj. do 25 marca 2019 r.) tytułu prezentacji 

multimedialnej związanej z tematem przewodnim aktualnej edycji Olimpiady. 
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