„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.”
/Józef Piłsudski/

Ludzie, miejsca i wydarzenia na drodze ku Niepodległej.
Konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
i klas II-III gimnazjum w ramach V edycji przedsięwzięcia
„Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”.
1. Cele konkursu
1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży poprzez upowszechnianie
i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski.
2. Wzmacnianie poczucia dumy z faktu bycia Polakiem.
3.Upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych u uczniów.
5. Zachęcenie młodzieży do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy historycznej
z wykorzystaniem dostępnych źródeł historycznych.
6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie ich do zdobywania nowych
umiejętności.
7. Promowanie aktywności i osiągnięć uczniów.

2.Organizatorzy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej.
Koordynator konkursu: Bogdan Turski
Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej: tel. kom. 48 664 754 053,
tel. stacjonarny 18 35 43 390
Dodatkowych informacji udzieli koordynator adres e-mail: bogdan763@onet.pl
3.Tematyka i zakres materiału
I. Ziemie polskie pod koniec XIX i na początku XX wieku.
1. Rusyfikacja ziem pod panowaniem rosyjskim
2. Germanizacja w zaborze pruskim.
3. Opór Polaków wobec polityki zaborców.
4. Praca organiczna i jej znaczenie.

5. Rola kultury polskiej w walce o utrzymanie tożsamości narodowej i jej czołowi
przedstawiciele.
II. Galicja pod koniec XIX i na początku XX wieku .
1. Autonomia galicyjska i jej korzyści dla Polaków.
2. Galicja polskim Piemontem?
3. Tworzenie i działalność polskich organizacji paramilitarnych i niepodległościowych.
III. Poglądy polityków polskich w kwestii odzyskania niepodległości wobec zbliżającej się
wojny.
1. Orientacja na państwa centralne.
2. Orientacja prorosyjska.
3. Lojaliści.
IV. Ziemie polskie po wybuchu I wojny światowej.
1. Polityka zaborców wobec Polaków i ziem polskich podczas I wojny światowej.
2. Polacy w armiach państw zaborczych.
3. Polskie oddziały zbrojne przy boku Austro-Węgier i Rosji i ich walki.
4. Ochotnicy polscy przy boku Francji.
5. Działalność polskich polityków i znanych osobistości na rzecz sprawy polskiej.
6. Stosunek państw walczących wobec sprawy polskiej.
7. Przejmowanie władzy na ziemiach polskich pod koniec I wojny światowej.
8. Początek walk o granice.

4. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych i uczniów klas II-III
gimnazjum

(województwo

małopolskie:

powiat

gorlicki,

limanowski,

tarnowski,

nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, województwo podkarpackie:
powiat jasielski).
2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczestników.
3. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie zapoznają się z tematyką konkursu oraz pozyskują
niezbędne materiały. Organizator nie dostarcza potrzebnej literatury.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły

na zbiorowym formularzu zgłoszenia

(załącznik nr 1) do 30 listopada 2017r. (może to być jeden formularz dotyczący informacji
o wszystkich konkursach ze szkoły) oraz imienne zgłoszenie uczniów na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 2) do dnia 10 lutego 2018 r. na adres e-mail : konkursy_ojczyzna@wp.pl

5. Termin i miejsce konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 23 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Anny Leśkiewicz w Łużnej. Rozpoczęcie zmagań konkursowych nastąpi o godzinie 9:00.

6. Przebieg konkursu
1. Konkurs jest jednoczęściowy.
2. Arkusz konkursowy zawiera 35 zadań, na które składają się zarówno pytania zamknięte
jednokrotnego wyboru jak i otwarte.
3. Czas pracy – 70 minut.
4. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów.
7. Uwagi końcowe
1. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród odbędzie się na
uroczystym podsumowaniu (dokładny data podsumowania konkursu zostanie podany
w późniejszym terminie).

Literatura:
1. Szkolne podręczniki nauczania historii w gimnazjum dla klasy trzeciej dopuszczone do użytku
przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Szkolne podręczniki nauczania historii w klasie siódmej szkoły podstawowej dopuszczone do
użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Szkolne atlasy historyczne.
4. Polska. Wielka Księga Historii. Praca zbiorowa. red. Andrzej Nowak i in., Kraków 2012
(strony 507-590).
5. W. Wysocki i in., Legiony Polskie 1914-1918, Oficyna Wydawnicza Volumen 2014.

Opracowanie Koordynator Konkursu
mgr Bogdan Turski

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia (zbiorowy)

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres e –mail: ……………………………………………………………………………….……….
Telefon:……………………………………………………………………………………………….
Dyrektor: ( imię i nazwisko) ………………………………………………………………………

Szkoła przystępuje do wybranych konkursów


Konkurs historyczny: ( kat. I)

( właściwe zakreślić)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat. II) kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs religijny:

kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs piosenki:

kl. VI- VII SP,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs plastyczny:

(kat. I)

kl. I-III SP

TAK / NIE

(kat. II)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat .III) kl. VII SP ,


Konkurs fotograficzny (kat. I)

kl. II – III G

kl. IV-VI SP

(kat. II) kl. VII SP ,

TAK / NIE

TAK / NIE
kl. II – III G

TAK / NIE

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres e-mail : konkursy_ojczyzna@wp.pl

Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia

Konkurs wiedzy historycznej
„Ludzie, miejsca i wydarzenia na drodze ku Niepodległej”
dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
i klas II-III gimnazjum w ramach V edycji przedsięwzięcia
„Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”.

Nazwa placówki:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna uczniów:
_______________________________________________________________________

Lp.

Nazwisko i

imię ucznia

Klasa

1.
2.
3.

___________________________
data, miejscowość

___________________________
podpis zgłaszającego

