
KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ: „ZNASZ- LI TEN KRAJ?” 
 
1.Organizator 
 

 Organizatorem szkolnych potyczek historycznych są nauczyciele Zespołu Humanistycznego 

oraz Klub Europejski przy współpracy z wychowawcami klas VII-VIII szkoły podstawowej 

oraz klasy III gimnazjum.
 
2.Cel konkursu 
 

 Poznawanie literatury i kultury własnego kraju poprzez śpiew, grę aktorską, inscenizację.


 Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości Polski.


 Promowanie wiedzy na temat krajów UE.


 Rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów.


 Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się 
i rozwijania wiedzy historycznej.



 Podniesienie samooceny uczniów.
 
3.Termin 
 

 15 maja 2019 r., godzina 09.00.


4.Miejsce


 Świetlica szkolna.
 
5.Warunki uczestnictwa 
 

 Uczestnikiem potyczek historycznych może być każdy uczeń z klas VII- VIII Szkoły 
Podstawowej i klas III Publicznego Gimnazjum w Sochocinie.



 Nauczyciel historii wyłania w eliminacjach klasowych przeprowadzonych w formie mini-testu 
siedmiu uczestników, którzy najlepiej napisali test i zgłasza ich kandydatury do 

organizatorów.


 Termin zgłaszania uczestników: do 10 maja 2019 r.


 Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z zakresem materiału dotyczącego konkursu, który 
zamieszczony jest w Załączniku 1 do regulaminu/. Materiały będą także na stronie internetowej 

szkoły w zakładce „Przykłady dobrej praktyki” Szkoły Podstawowej i Gimnazjum


(http://szkola.sochocin.pl/szkola-podstawowa,przyklady-dobrej-praktyki 
http://szkola.sochocin.pl/gimnazjum,przyklady-dobrej-praktyki) 



6.Przebieg 


 Nad przebiegiem konkursu czuwa powołane jury.


 Uczestnicy potyczek odpowiadają na pytania zgodnie z zakresem materiału zamieszczonego w 
Załączniku 1.



 Uczestnikom prezentowane są również zdjęcia, obrazy i przygotowane utwory literackie i 
muzyczne - uczestnicy odpowiadają na pytania z nimi związane.



 Po pierwszej turze pytań odpada uczestnik, która uzyska najmniej punktów. Jeżeli nie ma 

uczestnika z najmniejszą ilością punktów- trwa dogrywka. Wszyscy odpowiadają na to 

samo zadanie. Odpada osoba, która zgłosi odpowiedź najpóźniej.


 Każdą kolejna turę pytań zaczyna zawodnik, który ma najmniej punktów.


 W drugiej turze pytań zawodnicy realizują zadania praktyczne. Za każdą poprawną 
odpowiedź uzyskują 2 punkty.

http://szkola.sochocin.pl/szkola-podstawowa,przyklady-dobrej-praktyki
http://szkola.sochocin.pl/gimnazjum,przyklady-dobrej-praktyki


 Do rundy trzeciej przechodzą cztery osoby, które uzyskały największa liczbę punktów..


 W ostatniej turze zawodnicy wykonują jedno zadanie praktyczne.
 

7.Nagrody 
 

 Statuetka dla zwycięzcy oraz dyplom.


 Dyplomy za zajęcie II, III miejsca.


 Dyplomy za udział dla pozostałych 

uczestników. 

8.Końcowe postanowienia


 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu oraz zapisów Regulaminu.


 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na promowanie swojego wizerunku oraz danych osobowych 
na stronie szkoły.

 
Dodatkowo uczestnicy konkursu uzyskają punkty zgodnie z regulaminem zachowania oraz oceny z pracy dodatkowej z 
historii lub wiedzy o społeczeństwie: celujący za I miejsce, bardzo dobry + za II miejsce, bardzo dobry za III miejsce. 

 

ZAŁĄCZNIK 1 
 

Zakres tematyczny dla uczestników konkursu do eliminacji w dniu 10 maja 2019 roku i części 
głównej konkursowej w dniu 15 maja 2019 r. 
 

 Znajomość budowy konstytucji oraz zmiany, które wnosiła, twórcy Konstytucji, 

podłoże historyczne.


 Daty rozbiorów, powstania, lata niewoli oraz okresu XX-lecia międzywojennego, 

umiejętność wskazania ważnych wydarzeń z tego okresu na mapie.


 Daty majowe.- 1 maja, 2 maja, 3 maja, 8 maja, 9 maja, 13 maja, 18, maja, 26 maja i związane z 

nimi wydarzenia historyczne


 Wydarzenia historyczne związane z okresem odzyskania niepodległości 1918 r- 

znajomość postaci Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewski, Romana Dmowskiego


 Powstanie śląskie, wojna Polsko- Bolszewicka, powstanie wielkopolskie


 Czasy PRL- wybór Karola Wojtyły na papieża, powstanie Solidarności, czasy stanu 

wojennego, „Okrągły Stół”, Prezydenci II i III RP oraz podstawowe informacje dotyczące UE- 

kraje członkowskie i ich stolice, wejście Polski do UE, hymn, flaga i godło Polski i UE


 Znajomość pieśni historycznych i hymnów.
 

Literatura: 
 

Podręcznik historii dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
 

Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum 
 

Przydatne strony www: 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski 
 

http://europa.eu/index_pl.html 
 

http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/konstytucja-3-maja.html 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski
http://europa.eu/index_pl.htm
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/konstytucja-3-maja.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski


https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie 


