POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
HISTORIA POLSKI NA TLE DZIEJÓW POWSZECHNYCH
Temat specjalny: Piłsudski, Dmowski, Paderewski – twórcy niepodległości Polski

Cele konkursu:











Upamiętnienie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży i zachęcenie do pogłębiania
wiedzy z Historii Polski,
pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
rozbudzenie motywacji do poszukiwania informacji na temat postaci o doniosłym
znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości przed i w trakcie Pierwszej Wojny
Światowej,
budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych
uzdolnień uczniów,
rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych,
kształtowanie u uczniów analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy oglądu
świata,
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

Organizator konkursu:


Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, 05-400 Otwock, ul.
Filipowicza 9

Patronat:
 Starostwo Powiatowe w Otwocku.
Uczestnicy Konkursu:





Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół powiatu otwockiego z gmin: Celestynów,
Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie – Jeziory, Wiązowna
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach szkolnych.
pierwsza kategoria szkolna - uczniowie klasy VII – VIII,
druga kategoria szkolna - uczniowie III klasy gimnazjum.

1

Regulamin, Zakres materiału i Organizacja konkursu:


Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych i polega na rozwiązaniu zadań z
zakresu historii Polski na tle dziejów powszechnych. Zakres materiału w obydwu
etapach obejmuje zagadnienia od średniowiecza do skutków I wojny światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem dokonań: J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego i I. J.
Paderewskiego. (tematyka zadań konkursowych opiera się na treściach zawartych w
Podstawie Programowej z Historii dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, tematyka
niektórych zadań konkursowych może wychodzić poza podstawę programową);



Pierwszy etap odbywa się w szkole macierzystej ucznia i polega na rozwiązaniu testu
kwalifikacyjnego. Test kwalifikacyjny składa się z zadań zamkniętych, przysłanych
przez Organizatora na kilka dni przed I etapem Konkursu;



Prace uczniów w każdej ze szkół biorącej udział w Konkursie, sprawdzają członkowie
Komisji Szkolnej, powołanej do organizacji tego Konkursu przez Dyrektora Szkoły;



Do etapu drugiego przechodzi maksymalnie po dwoje uczniów z największą ilością
zdobytych punktów z każdej szkoły w każdej z dwóch kategorii;



W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez wielu uczniów w danej szkole,
(w każdej z kategorii oddzielnie) Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowo eliminacje
ustne w ustalonej przez siebie formie, w celu wyłonienia dwójki

uczestników

zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu w każdej z dwóch kategorii oddzielnie;


Decyzja Komisji Szkolnej jest ostateczna;



Z przebiegu pierwszego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół, w
którym znajdą się informacje o liczbie uczestników Konkursu oraz imiona i nazwiska
dwójki

zwycięzców w każdej z dwóch kategorii i uzyskane przez nich wyniki w

punktach oraz informacje o ewentualnych eliminacjach ustnych. (Punkty uzyskane na
etapie szkolnym nie będą doliczane do dorobku punktowego w etapie drugim, ale
mogą mieć wpływ w wyłanianiu zwycięzców na etapie powiatowym, w przypadku takiej
samy liczby punktów wśród uczestników Konkursu podczas drugiego etapu);


Drugi etap Konkursu odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym nr I,

im. K. I.

Gałczyńskiego w Otwocku i polega na rozwiązaniu zadań o różnym stopniu trudności.
Wśród pytań mogą pojawić się np.: zadania zamknięte, zadania „otwarte”, zadania z
mapą, zadania do tekstów źródłowych, zadania na podstawie fotografii, zadania typu:
„oceń”, „wyjaśnij”;


Komisja Finałowa sprawdza prace uczestników konkursu;



W

skład

Komisji

Finałowej

wchodzą

wytypowani

nauczyciele

z

Liceum

Ogólnokształcącego nr I w Otwocku, powołani przez Dyrektora Liceum;


Komisja Finałowa wyłania zwycięzców zajmujących

I, II i III miejsce w obydwu

kategoriach szkolnych oddzielnie;


Decyzja Komisji Finałowej jest ostateczna;
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O wynikach Konkursu,

Szkoły zostaną powiadomione drogą e- mailową przez

Organizatora Konkursu


Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celach konkursowych i
zgodę na opublikowanie nazwy szkoły macierzystej, klasy, imion i nazwisk
zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

Nagrody


Dla zwycięzców za I, II i III miejsce w każdej z dwóch kategorii szkolnej, przewidziane
są Nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego w
szkole macierzystej ucznia/ uczniów – zwycięzców Konkursu (uczniów, którzy zajęli
kolejno I, II, III miejsce).

Harmonogram:


rozesłanie do szkół informacji o Konkursie: marzec 2019 r.



powołanie przez Dyrektora każdej Szkoły Komisji Szkolnej do przeprowadzenia I
etapu Konkursu: marzec – kwiecień 2019 r.



przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie: od 11 marca do 25 kwietnia .
2019 r.; przewodniczący Komisji Szkolnej wypełnia formularz zgłoszenia i przesyła na
adres e-mailowy Organizatora Konkursu. Koniecznie w tytule wiadomości prosimy
wpisać „Konkurs Historyczny”
e-mail Organizatora lootwock@lootwock.pl



(załącznik nr 1)

przesłanie do szkół testu kwalifikacyjnego przez Organizatora konkursu wraz z
kluczem odpowiedzi do dn. 10 maja 2019 r. Prosimy o zachowanie poufności do dnia
I etapu Konkursu



dn. 14 maja.2019 r. o godzinie 10.00 przeprowadzenie pierwszego etapu Konkursu
przez Komisje Szkolne i wyłonienie dwojga uczniów z największą liczbą punktów
(gdy wielu uczniów zdobędzie najwyższą liczbę punktów w danej szkole, Komisje
Szkolne organizują etap ustny Konkursu i wyłaniają dwoje zwycięzców w obu
kategoriach)



przesłanie

do Organizatora listy zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu

Konkursu do 21 maja 2019 r. (załącznik nr 2)


dn. 04 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 przeprowadzenie drugiego (powiatowego)
etapu Konkursu przez Organizatora. Rejestracja uczestników będzie trwała od
godziny 9.15 w tym samym dniu,

w miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu.

Prosimy o zabranie przez uczniów legitymacji szkolnej.


sprawdzanie prac Konkursowych przez Komisję Finałową od 4 czerwca 2019 r.



do dn.

10 czerwca 2019 r.

wyłonienie trojga

zwycięzców z największą liczbą

punktów w każdej z dwóch kategorii uczestników z lokatą I, II III miejsce i
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ogłoszenie wyników przez Organizatora na stronie internetowej

oraz przesłanie

wyników uczniów do szkół macierzystych


uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w obu kategoriach szkolnych odbędzie się
podczas zakończenia roku szkolnego w szkole macierzystej ucznia/ uczniów –
zwycięzców Konkursu (uczniów, którzy zajęli kolejno I, II, III miejsce).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodatkowych informacji udziela
Koordynator Konkursu
Renata Makaruk – Tel: 537 601 400
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