V Praze, 28. 3. 2018

Tisková zpráva

Celostátní finále Zeměpisné olympiády již po dvacáté
Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 opět proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty UK
na Albertově finále Zeměpisné olympiády. Letos se tak stane již po dvacáté, kdy se úspěšní
řešitelé krajských kol v kategoriích C a D utkají o postup do mezinárodních soutěží. Zároveň
proběhne 2. ročník soutěže O nejlepší mapu.
Tým organizátorů z Geografické sekce Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy a katedry geografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připravil ve spolupráci s Českou
geografickou společností a dalšími spolupracovníky pro letošní 20. ročník soutěže opravdu pestrý
program. Na soutěžící hned první den čeká terénní cvičení, které proběhne v Jílovém u Prahy.
Zde si ve spolupráci s místní základní školou vyzkoušejí práci se specializovanými přístroji, budou
hodnotit využívání území či plnit úkoly z hydrologie.
Druhý den bude věnovaný písemným testům, ve kterých musí úspěšný řešitel prokázat schopnost
vyhledávat a zpracovávat informace s pomocí atlasu, ale také využít získané vědomosti ze školních
lavic. Po úspěšném prvním ročníku opět proběhne soutěž „O nejlepší mapu na geografické
téma“ vyhlašovaná Česká kartografickou společností, do které se měli letos možnost zapojit
soutěžící již v krajských kolech.
Nejlepší řešitelé celostátního kola vyrazí v létě na dvě mezinárodní geografické soutěže. Jeden
čtyřčlenný tým odjede na Mezinárodní geografickou olympiádu, která se pod pořadatelstvím
prestižní vědecké společnosti Mezinárodní geografické unie uskuteční v kanadském Quebecu.
Druhá česká reprezentace zamíří do Thajska na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi.
Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky talentované v geografii a je pravidelně vypisována
MŠMT pro čtyři věkové kategorie. Ročně se jí od školního po celostátní kolo zúčastní přibližně
15 000 žáků základních a 3 500 studentů středních škol. Úspěšní řešitelé pak často s vynikajícími
výsledky pokračují ve studiu geografie i na vysokých školách a předávají své zkušenosti
z mezinárodních soutěží mladším soutěžícím.
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