
POLSKA W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ 

Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej 

„Obserwacje Ziemi” 

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest: 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu  

we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie,  

Narodowym Centrum Kultury i Kuratorium Oświaty w Łodzi 

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez 

Krystynę Szumilas Ministra Edukacji Narodowej 

oraz 

Łódzkiego Kuratora Oświaty dr Jana Kamińskiego 

 

2. Osobą w Muzeum Okręgowym odpowiedzialną za kontakt i informacje jest: 

Tomasz Gibki  

tel. 43 827 16 39, e-mail: mos@pro.onet.pl 

3. Celem Konkursu jest: 

 rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną 

badań kosmicznych 

 upowszechnianie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 

 upowszechnienie wiedzy o badaniach satelitarnych 

 umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o satelitach 

 popularyzacja technologii kosmicznych poprzez zabawę 

 zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny 

 popularyzacja Internetu jako nośnika informacji 

 rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów 

 

II. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów 6. klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Konkurs 

przeprowadzany jest w formie pisemnego sprawdzenia wiedzy. Poza tym każdy  

z uczestników może wziąć udział w dodatkowym, nieobowiązkowym konkursie 

plastycznym. Prace pisemne oceniane będą z podziałem na dwie grupy wiekowe: 

 junior - dla młodzieży VI klasy szkoły podstawowej oraz I, II i III klasy gimnazjum, 

 student - dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych 

 

Konkurs plastyczny adresowany jest do młodzieży z obu grup wiekowych.  
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5. Każdy z uczestników konkursu pisemnego musi odpowiedzieć na 10 pytań 

szczegółowych sprawdzających zdobytą wiedzę w dziedzinie badań kosmicznych  

i oraz na 1 pytanie/zadanie problemowe, wymagające rozwiniętej odpowiedzi, które 

uczestnik Konkursu może sam wybrać z zestawu pytań problemowych, podając tylko 

numery pytania z zestawu. 

6. Odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe będą oceniane tylko wtedy, jeśli zostaną 

udzielone poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania szczegółowe. Jeśli ten warunek 

nie będzie spełniony, uczestnik Konkursu nie będzie oceniany. 

7. Kryteria oceniania odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe to: 

 poprawność merytoryczna 

 oryginalny i twórczy charakter odpowiedzi 

 poprawność stylistyczna i językowa 

 

Uczestnikom Konkursu pozostawia się pełną swobodę w wyborze pytania/zadania    

problemowego. Objętość tekstu odpowiedzi nie może przekraczać 9000 znaków 

liczonych ze spacjami, dobór ilustracji jest dowolny.  
 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi pocztą 

elektroniczną wraz z danymi osobowymi uczestnika: 

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy 

 rok urodzenia, klasa, szkoła 

 kategoria konkursu (junior/student) 

 

na adres:  konkurswiedzykosmicznej@o2.pl , w temacie listu należy podać „Konkurs Polska 

w ESA 2013” 

 

9. Konkurs plastyczny organizowany jest pod hasłem „Ziemia widziana z kosmosu”. 

Jest on niezależny od konkursu wiedzy. Oceniane będą prace wykonane dowolną 

techniką (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane, formy 

przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć 1 metra. Do każdej 

pracy konkursowej winna być dołączona metryczka z następującymi danymi:  

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy 

 rok urodzenia, klasa, szkoła 

 kategoria konkursu (junior/student) 

na adres: 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

ul. Dominikańska 2 

98-200 Sieradz 

Z dopiskiem „Ziemia widziana z kosmosu” 

 

Trzy najlepsze prace (miejsce I, II i III) zostaną nagrodzone 
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10. Pełnoletni uczestnik konkursu (w przypadku uczestników niepełnoletnich - rodzic lub 

opiekun uczestnika w jego imieniu) powinien własnoręcznie podpisać i przesłać wraz 

z przesłaniem odpowiedzi, oświadczenie następującej treści:  

„Oświadczam,że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich 

danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu Polska w Europejskiej 

Agencji Kosmicznej. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania. W odpowiedzi na regulamin konkursu Polska 

w Europejskiej Agencji Kosmicznej  wraz z doręczeniem Muzeum Okręgowemu 

z siedzibą w Sieradzu odpowiedzi  w Konkursie Polska w Europejskiej Agencji 

Kosmicznej udzielam również Muzeum Okręgowemu z siedzibą w Sieradzu, zgody na 

nieodpłatne publikowanie moich odpowiedzi na pytania konkursowe (dotyczy tylko 

odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe) na stronie internetowej Muzeum lub 

w pismach zajmujących się problematyką kosmiczną, przez okres 2 lat.” 

11. Konkurs trwa od 27 maja do 10 września 2013 r. Termin doręczenia odpowiedzi 

pisemnych drogą mailową oraz prac plastycznych na adres Muzeum w Sieradzu 

upływa 10 września 2013 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 

12. Dostarczenie odpowiedzi konkursowych równoznaczne jest z akceptacją warunków 

Konkursu.  

III. PYTANIA KONKURSOWE 

Pytania szczegółowe (obowiązkowe), jednakowe dla juniorów i studentów: 

1. Jaka jest rozdzielczość terenowa skanera MODIS pracującego na pokładzie satelitów 

TERRA i AQUA? 

2. Jakie jest zadanie misji GRACE? 

3. Jakimi literami oznaczane są zakresy pracy systemów radarowych obrazujących 

powierzchnię Ziemi. 

4. Sensory lidarowe i radarowe SAR są systemami aktywnymi czy pasywnymi? 

5. Wymień co najmniej trzy (z czterech) rodzajów rozdzielczości  charakteryzujących 

zdjęcie satelitarne? 

6. Kiedy został wystrzelony pierwszy satelita meteorologiczny i jak się nazywał? 

7. Jakie satelity z serii LANDSAT nadal pracują na orbicie ? 

8. Ile satelitów z serii SPOT zostało umieszczonych na orbicie ? 

9. Czy możliwy jest pomiar temperatury powierzchni Ziemi za pomocą zdjęć 

satelitarnych? 

10. Czy zdjęcia satelitarne są rejestrowane w nocy? 

 

 

 

 



Pytania/zadania problemowe (należy wybrać i opracować jeden temat): 

Kategoria junior:  

1. Zaproponuj program badawczy realizowany przez twoją szkołę  z wykorzystaniem 

zdjęć satelitarnych.  

2. Jakie zjawisko przyrodnicze chciałbyś obserwować na zdjęciach satelitarnych? 

3. Propozycja gry, w której zastosowane są zdjęcia satelitarne. 

4. Wybierasz się na wakacje nad morze. W jaki sposób informacje wynikające z 

satelitarnych obserwacje Ziemi mogłyby pomóc ci zorganizować wyjazd i pobyt nad 

morzem? 

5. Opisz ogólną budowę satelity do obserwacji Ziemi oraz poszczególne etapy jego 

„życia” - od fazy projektu, do fazy zejścia z orbity. 

6. Podaj przynajmniej 3 różnice między zdjęciami satelitarnymi uzyskanymi w zakresie 

widzialnym a zdjęciami radarowymi. Które z nich są zaletami a które wadami ?  

Kategoria student: 
1. Zaproponuj program badawczy, w którym będą wykorzystane archiwalne zdjęcia 

Landsat.  

2. Scharakteryzuj i porównaj orbitę geostacjonarną z niską orbitą okołoziemską. Jakie 

jest zastosowanie tych orbit w satelitarnych obserwacjach Ziemi? 

3. Biorąc za punkt odniesienia dotychczas wystrzelone satelity do obserwacji Ziemi, 

zastanów się, jak mógłby wyglądać przyszły polski satelita teledetekcyjny. Jakich 

danych miałby dostarczać? 

4. W pewnej gminie w Polsce w ciągu dekady przybyło dużo budynków mieszkalnych,  

a ubyło powierzchni leśnych. Masz do dyspozycji dane z satelitów/instrumentów 

MODIS, Landsat i Ikonos. Które z nich byś wybrał/wybrała i dlaczego? 

5. Jaką role odgrywają obserwacje Ziemi w badaniach naukowych i w życiu 

codziennym?  

6. Podaj główne powody zmiany kształtu (położenia itp.) orbity satelity krążącego wokół 

Ziemi. Jak myślisz, które z tych przyczyn mają większy wpływ na satelity poruszające 

się blisko Ziemi (np. LANDSAT, SPOT)  a które na te poruszające się daleko (satelity 

na orbitach geostacjonarnych, satelity systemu GALILEO). 

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I KOMISJA KONKURSOWA 

13. Odpowiedzi zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu. 

W skład komisji wejdą m.in. pracownicy Muzeum i CBK PAN. Organizator nie 

zwraca odpowiedzi dostarczonych na Konkurs. Najlepsze odpowiedzi zostaną 

umieszczone na stronie internetowej  Muzeum i ewentualnie zamieszczone w pismach 

branżowych. 



14. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje 

oceny odpowiedzi konkursowych na podstawie uznania Komisji. 

15. Komisja Konkursowa wskazuje uczestnika Konkursu, któremu przyznaje nagrodę, 

o której mowa w pkt. V niniejszego Regulaminu. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA 

16. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 października 2013 r.  

17. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na IV Sieradzką 

Konferencję Kosmiczną do Sieradza, która będzie się odbywała w dniach 8 – 9 

października 2013 r. Zwycięzcy zostaną uhonorowani tytułem „Dziecięcego/ 

Młodzieżowego Ambasadora Europejskiej Agencji Kosmicznej” oraz dyplomami 

i nagrodami rzeczowymi. Szczegółowy wykaz nagród zamieszczony zostanie na 

stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-sieradz.com.pl 

18. Informacje o laureatach Konkursu będzie można uzyskać na stronie internetowej 

Muzeum: www.muzeum-sieradz.com.pl  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. Dostarczenie odpowiedzi pisemnych lub prac plastycznych na Konkurs jest 

równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu oraz jego ustawowych 

przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu oraz z oświadczeniem, 

że dostarczone prace zostały wykonane samodzielnie i nie stanowią własności 

osób trzecich, a także spełniają wszelkie wymogi wynikające z niniejszego 

regulaminu 

20. Dostarczając odpowiedzi / prace plastyczne na Konkurs autor zgadza się na ich 

późniejsze publikowanie / prezentowanie przez organizatora w sposób opisany  

w niniejszym regulaminie. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania odpowiedzi i prac plastycznych 

przygotowanych w ramach Konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej w 

celach opisanych w niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa 

autorskie. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie 

trwania Konkursu, z wyjątkiem postanowień jego pkt 4-10, 16 i 17. Niniejszy 

regulamin stanowi ofertę zawarcia umowy o nieodpłatne korzystanie w okresie 2 lat 

z odpowiedzi przygotowanych w Konkursie Polska w Europejskiej Agencji 

Kosmicznej przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu na polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie 

niezbędnym do opublikowania odpowiedzi konkursowych na stronie internetowej 

Muzeum, a także w pismach branżowych. 

23. Formy ogłoszenia konkursu: 
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 zamieszczenie informacji i regulaminu Konkursu na stronach internetowych 

Muzeum Okręgowego, CBK PAN, Kuratoriów Oświaty w kraju oraz innych 

portali o tematyce satelitarnej i kosmicznej 

 ulotki 

 zamieszczenie informacji lub przekazanie informacji w szkołach za 

     pośrednictwem nauczycieli 

 

 

Informacje dotyczące zagadnień konkursowych można znaleźć m.in. na stronach 

internetowych: 

 www.cbk.waw.pl 

 www.kuratorium.lodz.pl 

 www.muzeum-sieradz.com.pl 
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Oświadczenie uczestnika konkursu 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych 

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.  

 W odpowiedzi na regulamin konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej udzielam 

Muzeum Okręgowemu w Sieradzu, zgody na nieodpłatne publikowanie moich odpowiedzi na pytania 

konkursowe (dotyczy tylko odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe) na stronie internetowej 

Muzeum lub w pismach zajmujących się problematyką kosmiczną, przez okres 2 lat. 

Oświadczam również, że dostarczone przeze mnie odpowiedzi zostały wykonane 

samodzielnie i nie stanowią własności osób trzecich. 

 

 

 

       ……………………………………………... 

       (czytelny podpis uczestnika lub opiekuna) 

 

 


