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Regulamin 

Potyczki historyczne z okazji Święta Niepodległości 

 

 

I. Organizator  

 Organizatorem szkolnych potyczek historycznych jest Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

 Nauczyciele Przedmiotowego Zespołu Humanistycznego PZSiPS w Sochocinie. 
 

II. Cele 

 Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się  i   rozwijania wiedzy historycznej. 

 Nauka historii poprzez śpiew, grę aktorską, inscenizację, oraz poznawanie 

literatury i kultury własnego kraju. 

 Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat przeszłości Polski.  

 Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 Wyłanianie talentów aktorskich, recytatorskich i muzycznych. 

 Podniesienie samooceny uczniów. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych. 

 Integracja dzieci i młodzieży naszej szkoły. 

 

III. Termin 

 I Etap – 10 listopada 2017 r., godzina 9.00, czas trwania ok. 15-20 minut. 

 II Etap - 14 listopada 2017 r., godzina 9.00, czas trwania ok. 45 minut. 

 

IV. Miejsce 

 Świetlica szkolna (sala 38). 

 

V. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII Szkoły Podstawowej i klas II-III 

Publicznego Gimnazjum w Sochocinie. 

2. Forma konkursu: 

I Etap – uczestnikami są wszyscy uczniowie, którzy przystępują do pisania testu 

wiedzy na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego.  

II Etap – uczestnikami są zwycięzcy I Etapu, czyli jeden uczeń z każdej klasy z 

najwyższą liczbą punktów. 

Uczniowie odpowiadają na pytania o podwyższonym stopniu trudności. 
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Pytania będą dotyczyły życia i działalności Marszałka Piłsudskiego oraz faktów 

historycznych związanych z I wojną światową, odzyskaniem niepodległości, 

kształtowaniem się granic Polski i okresem II Rzeczpospolitej. Uczniowie będą 

odpowiadać na wylosowane pytania oraz zmierzą się z zadaniami praktycznymi -

praca z mapą, słownikiem, rozpoznają pieśni patriotyczne. 

 Uczniowie otrzymują zagadnienia/zakres materiału niezbędny do wzięcia udziału 

w potyczkach. Materiały będą także dostępne w bibliotece szkolnej oraz 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) 

 Konkurs wygrywa uczeń, który zdobędzie największą ilość punktów w II Etapie. 

 

VI. Przebieg 

 Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana komisja/jury. 

 Uczestnicy potyczek odpowiadają na pytania zgodnie z zakresem materiału 

zamieszczonego w Załączniku 1. 

 

VII. Nagrody 

 Dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca.  Zwycięzca uzyskuje tytuł „Młodego Patrioty”. 

  Wyróżnienie dla pozostałych uczestników. 

 

VIII. 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.  

ZAŁĄCZNIK 1. Zakres tematyczny dla uczestników konkursu: 

 Życie i działalność Józefa Piłsudskiego http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-

pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego lub http://www.muzeumpilsudski.pl/jozef-

pilsudski/jozef-pilsudski-1867-1935  

 Daty: odzyskania niepodległości oraz okresu XX-lecia międzywojennego. 

 Umiejętność wskazania ważnych wydarzeń z tego okresu na mapie. 

 Teksty pieśni legionowych i patriotycznych. 
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