„Walka o wolność gdy raz się zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.
Sto razy wrogów zachwiany potęgą,
Skończy zwycięstwem.”
Adam Mickiewicz „Giaur”

Powstańców droga do wolności.
Polskie powstania narodowe 1794 – 1863.
Regulamin
Konkursu Wiedzy Historycznej w ramach
V edycji przedsięwzięcia
„ Rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości”
§1
Cele Konkursu
1. Kształtowanie

świadomości

i

postaw

patriotycznych

młodego

pokolenia

poprzez

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski.
2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.
3. Popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – skutkowych.
5. Zainspirowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią,
sięgania do literatury, źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.
6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego

poszerzania

wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
7. Promowanie aktywności i osiągnięć uczniów.
§2
Organizatorzy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej.
Koordynator konkursu: Teresa Żmijowska.
Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej: tel. kom. 48 664 754 053,
tel. stacjonarny 18 35 43 390
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§3
Tematyka i zakres materiału
Polskie powstania narodowe w latach 1794 – 1863.
1. Przyczyny wybuchu i klęski poszczególnych powstań.
2. Powstanie kościuszkowskie 1794 r.
3. Powstanie listopadowe rok 1830 r.
4. Powstanie krakowskie 1846 r.
5. Powstanie styczniowe 1863 r.
6. Bohaterowie – ważne postaci związane z poszczególnymi powstaniami .
7. Najważniejsze bitwy.
§4
Zasady uczestnictwa
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych (województwo
małopolskie: powiat gorlicki, limanowski, tarnowski, nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy
Sącz, Miasto Tarnów, województwo podkarpackie: powiat jasielski).

2.

Każdą szkołę reprezentuje maksymalnie 3 osoby.

3.

Każdy uczestnik we własnym zakresie zapoznaje się z tematyką konkursu.

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 przeprowadzany dnia 23 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1

im. Anny Leśkiewicz w Łużnej. Rozpoczęcie zmagań konkursowych o godz. 900.
§6
Przebieg konkursu
Konkurs składać się będzie z dwóch części.
Część I
A. Zakres tematyczny:
Polskie powstania narodowe w latach 1794 – 1863.
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1. Przyczyny wybuchu i klęski poszczególnych powstań.
2. Powstanie kościuszkowskie 1794 r.
3. Powstanie listopadowe rok 1830 r.
4. Powstanie krakowskie 1846 r.
5. Powstanie styczniowe 1863 r.
6. Bohaterowie – ważne postaci związane z poszczególnymi powstaniami .
7. Najważniejsze bitwy
B. Przebieg I części
1. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje test wiedzy złożony z 50 pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru i dwa zadania krótkiej odpowiedzi, zgodnych z podanym zakresem
tematycznym.
2. Łącznie uczestnik może uzyskać 70 punktów.
3. Czas trwania: 60 minut.
4. Do II części konkursu kwalifikuje się 13 uczniów, którzy w części I osiągną najlepszy
wynik.
Część II
A. Zakres tematyczny:
jak wyżej ze szczególnym zwróceniem uwagi na postacie i główne bitwy.
B. Przebieg części II
1. Uczestnik rozwiązuje

test składający się z 5 zadań krótkiej odpowiedzi, krzyżówki

z hasłem, mapa.
2. Czas trwania: 45 minut.
3. Suma punktów za wszystkie zadania stanowi wynik końcowy uczestnika po drugiej części.
Na wynik końcowy i lokatę uczestnika złoży się suma punktów z I i II części. W przypadku
remisowego wyniku dwu lub więcej uczniów komisja konkursowa może przeprowadzić część III dogrywkę.
Część III ( dogrywka )
Zakres tematyczny jak w części I i II.
1. Uczestnicy odpowiadają na wylosowane pytania aż do pierwszej przewagi jednego z
nich przy równej ilości wylosowanych pytań.
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§7
Uwagi końcowe
1. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród odbędzie się na
uroczystym podsumowaniu (dokładny data podsumowania konkursu zostanie podany
w późniejszym terminie).
2. Pozostali uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
3. Organizator nie dostarcza literatury niezbędnej do konkursu.

Literatura :
1.

Marcin Czajkowski „Polskie powstania narodowe” Bellona, Warszawa2016;

2. Słownik historyczny, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2003.

Opracowanie koordynator konkursu
mgr Teresa Żmijowska
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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
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Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia do

Konkursu Wiedzy Historycznej w ramach
V edycji przedsięwzięcia
„ Rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości”
Powstańców droga do wolności.
Polskie powstania narodowe 1794 – 1863.
Nazwa placówki:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna uczniów:
_______________________________________________________________________

Lp.

Nazwisko i

imię ucznia

Klasa

1.
2.
3.

___________________________
data, miejscowość

___________________________
podpis zgłaszającego
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