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                                            V  Powiatowy Konkurs Historyczny 
,,O Polskę niepodległą-Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” 

dla szkół gimnazjalnych  
(…)ponieważ żyli prawem wilka , historia głucho o nich milczy. 

 

 

I. AUTOR KONKURSU:  

Przemysław Strzelec, nauczyciel historii i WOS w LO w Sycowie  

II. TERMIN: 30 marca 2017 r., godz. 10.00   

 

III. CELE KONKURSU:  

1. Zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach 1944-1956. 

2. Odkrywanie faktów historycznych dotąd nieznanych.  

3. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem , kształtowanie 

umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł historycznych. 

 

IV. ZAKRES MERYTORYCZNY 

Konkurs dotyczyć będzie wiedzy z zakresu: - 

1. Tła historycznego kształtowania się polskiego państwa po II wojnie. 

2. Działalności podziemia antykomunistycznego.            

3. Biogramów wybranych żołnierzy podziemia niepodległościowego.  

 

V. PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU  

1. Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu oleśnickiego  

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

3. Zgłoszenie do konkursu:  

a. uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych   

z obszaru powiatu oleśnickiego,  

b. każda szkoła zgłasza dwóch uczniów z opiekunem konkursu,  

c. wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 16 lutego 2017 r., 

przesyłając pocztą elektroniczną na adres: pceik@pceik.pl ,  

d. w pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązują test . Test będzie się 

składał z pytań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie testu uczniowie 

mają 45 minut,  

e. komisja konkursowa powołana przez dyrektora PCEiK sprawdza prace,  



f. uczniowie piszą test indywidualnie. Na wynik części pisemnej składają się 

zdobyte punkty całego zespołu,  

g. w drugiej części konkursu zespół przedstawia prezentację o wybranym 

Żołnierzu Niezłomnym. Komisja ocenia prezentację pod kątem wartości 

merytorycznej , wizualnej oraz pod kątem stylu przedstawienia 

przygotowanego materiału. 

 

VI. OCENA I NAGRODY  

1. Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 

2017 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w 

konkursie. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone  

z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. 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.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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