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REGULAMIN 

 Powiatowego Konkursu Historycznego 

 

Józef Piłsudski – główny architekt odbudowy państwa  polskiego                 

    i jego siły zbrojnej, wielki polityk i mąż stanu – w przededniu 150 – tej rocznicy urodzin. 

 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

9 marca 2017 r. godz. 10.00 

 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury  w Oleśnicy przy współpracy z nauczycielami: 

 mgr Izabela Noczyńska – Drozd, nauczyciel historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Sycowie 

 mgr Jacek Wojtas, nauczyciel historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej  

w Drołtowicach 

 

II. ADRESACI   KONKURSU: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  powiatu oleśnickiego 

 

III. CELE KONKURSU: 

 

1. Budzenie zainteresowań historią. 

2. Propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa 

Piłsudskiego. 

3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

4. Popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów. 

5. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

6. Kształtowanie wśród uczniów otwartości w wyrażaniu własnych sądów i opinii. 

 

IV. MIEJSCE KONKURSU: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

V. TERMIN:   9 marca 2017 r. godz. 10.00 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: pceik@pceik.pl do 10 lutego 2017 r. 

 

VI. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU: 

 

1. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

z historii w szkole ponadgimnazjalnej oraz wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. 

2. Konkurs  obejmuje fakty z życia Józefa Piłsudskiego w nawiązaniu do  wydarzeń  

z dziejów historii Polski, zwłaszcza II Rzeczpospolitej. 

3. Zagadnienia: 

- Biografia Józefa Piłsudskiego (fakty, słynne cytaty, powiedzonka i anegdoty o Józefie 

Piłsudskim, zdjęcia, nagrania, współpracownicy).  

- Historia II RP (koncepcje państwa, kształtowanie się granic, konstytucja marcowa i kwietniowa, 

przewrót majowy i rządy sanacji, polityka zagraniczna  Polski, życie społeczno - polityczne  

tj. partie polityczne, przywódcy, prezydenci  i premierzy, gospodarka polska, społeczeństwo  

II RP). 
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VII. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

3. Szkoły mogą wystawić tylko 1 drużynę składającą się z 3 uczestników. 

4. W dniu konkursu uczniowie będą brali udział w 4 rundach: 

Runda I: 

Kalendarium z życia Józefa Piłsudskiego - test wiedzy ogólnej -  30 pytań  (po 1 pkt za prawidłową 

odpowiedź).  Czas trwania testu - 30 minut. 

           Runda II: 

Praca z tekstem ikonograficznym (rozpoznawanie zdjęć i nagrań).  

Punktacja max 10 punktów (po 1 pkt za prawidłową odpowiedź). 

           Runda III:  

Praca z tekstem źródłowym (słynne cytaty, powiedzonka i anegdoty o Józefie Piłsudskim). Punktacja  

max 5 punktów (po 1 pkt za prawidłową odpowiedź). 

            Runda IV:  

II Rzeczpospolita (praca z mapą, najważniejsze wydarzenia, analiza tekstów źródłowych). 

Punktacja max 5 punktów(po 1 pkt za prawidłową odpowiedź). 

5. Test oraz odpowiedzi na pytania członkowie drużyn będą rozwiązywać wspólnie. 

6. Punkty z zadań będą sumowane, po każdej rundzie, pytaniu. 

7. W rundach 2 – 4 drużyny będą losować pytania. 

8. W razie tej samej liczby głosów drużyny będą odpowiadać na dodatkowe pytania. 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

 

VIII. NAGRODY:  

Nagrody za miejsca wg obowiązującej procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.00  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2017 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

IX. WYKAZ LITERATURY: 

1. Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Wydawnictwo Znak,  Kraków 2012. 

2. Włodzimierz Suleja,  Józef Piłsudski, Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 2001.                                                                                                                     

3. Andrzej Garlicki,  Z Sulejówka do Belwederu,  Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza, 

1999.  Książka z serii Dzieje Narodu Polskiego.                                                 

4. Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, OD NIEPODLEGŁOŚCI 

DO NIEPODLEGŁOŚCI. Historia Polski 1918-1989, Wyd. IPN, 2011. 

5. Uczniowie mogą również korzystać z zasobów Internetu. Szczególnie polecamy: 

- Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego – http://jpilsudski.org/ 

- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - http://www.muzeumpilsudski.pl/ 

- Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie - http://www.pilsudski.org.uk/pl/index.php 

- Józef Piłsudski – Komendant, Naczelnik, Marszałek - www.komendant.cal.pl,  
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