REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Z OKAZJI
100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest
dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”
Józef Piłsudski

1. Organizatorzy – nauczyciele historii: Alicja Białogórzec,

Małgorzata Jabłońska, Elżbieta Pawluczuk
2. Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny
- kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do okoliczności odzyskania niepodległości
przez Polskę
- zwrócenie uwagi na rolę, jaką odegrał Józef Piłsudski w walce o wolną Polskę
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w
różnych źródłach
- zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości
- kształcenie umiejętności wykorzystywania w nauce programów graficznych i
tekstowych
Adresaci:
- uczniowie klas 4-7 SP
- uczniowie klas II – III gimnazjum
3. Forma konkursu:
Przygotowanie i wydrukowanie projektu pierwszej strony gazety informującej o
wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości 11 listopada 1918 r. oraz
prowadzonych walkach o granice państwa polskiego.
Należy przedstawić jedno wybrane wydarzenie:
– 11 listopada 1918 r.
– Józef Piłsudski – współtwórca niepodległej Polski.
– Ignacy Paderewski - pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż
stanu i polityk.
– Powstania Śląskie.
– Powstanie Wielkopolskie.
– Wojna Polski z Rosją sowiecką.
– Walki o Lwów.

5. Technika: komputerowa
Informacje mają być przekazane w sposób atrakcyjny wzbogacone o ilustracje,
mapy, teksty źródłowe.
Stronę gazety należy zatytułować.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
Pracę można także wykonać samodzielnie lub w maksymalnie dwuosobowym
zespole.
6. Format pracy:
A2 , A3
7. Kryteria oceny pracy:
- zgodność z tematem konkursu
- jakość wykonania
- oryginalność
- stopień trudności wykonania
- samodzielność
8. Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:
- uczniowie klas 4-6 SP
- uczniowie klas 7 SP, II – III gimnazjum
W każdej kategorii jury przyzna 1, 2, 3 nagrodę oraz wyróżnienia. Zostaną one
wręczone podczas uroczystego apelu.
9. Terminarz:
- ogłoszenie konkursu: 4-6 kwiecień 2018 r.
- termin zgłaszania prac: 30 maj 2018 r.
- prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, klasa.
- prace proszę przekazywać do p. A. Białogórzec, p. M. Jabłońskiej, p. E. Pawluczuk
- rozstrzygnięcie konkursu: uroczysty apel
A. Białogórzec, M. Jabłońska, E. Pawluczuk

