
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA

UCZNIÓW KLAS VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMNAZJALNYCH

„Polskie drogi do niepodległości”

Organizator
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182.

Cele konkursu
 Rozwijanie pasji i zainteresowań młodego pokolenia tematyką odzyskania przez Polskę 

niepodległości.

 Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i opracowań – w tym 

również materiałów ikonografcznych, flmowych. 

 Zachęcenie do poznawania tradycji regionu  związanej z działaniami na rzecz odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

 Upamiętnienie i uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  Poznanie ważniejszych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. 

Zasady uczestnictwa 

 Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie  klas VII szkół podstawowych oraz klas 

gimnazjalnych.

 Każda szkoła ma prawo wytypować dwóch uczestników. Sposób ich wyłonienia jest 

wewnętrzną sprawą szkoły delegującej uczniów. 

 Zgłoszenia (załącznik nr 2) należy przesyłać  do dnia 18 maja 2018 r. drogą elektroniczną 

(za potwierdzeniem) pod adres:  piotr.molenda@odn.kalisz.pl

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz nazwisko nauczyciela 

prowadzącego – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Uczniowie podczas Konkursu znajdują się pod opieką  nauczyciela. Podczas testu opiekę 

sprawują wyznaczeni członkowie komisji konkursowej.  

 Laureatami Konkursu zostaje pięciu uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów. 

W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości  punktów o tytule laureata i zajętym

miejscu decyduje dogrywka.

 Dogrywkę przeprowadza się w formie ustnej bezpośrednio przed zakończeniem Konkursu. 

Pytania mają charakter przekrojowy – ocenie podlega: poprawność merytoryczna, 

wyczerpanie faktografi na poziomie podstawy programowej, sposób prezentacji.

 Formularz zgody rodziców na udział uczestnika w Konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych, stanowi wypełniony załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Wypełnione 

formularze zgody nauczyciele - opiekunowie przekazują organizatorowi podczas rejestracji 

uczestników w dn. 11.06.2018 r.

Zakres tematyczny konkursu:

 I. Działania zbrojne I wojny światowej:

a) ważniejsze bitwy I wojny światowej na terenie ziem polskich, 

b) udział żołnierzy polskich w działaniach I wojny światowej – ważniejsze bitwy,  

dowódcy;
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c) losy legionów i legionistów w latach 1914-1918, jeńcy i legioniści w Szczypiornie;

d) sprawa polska w polityce państw zaborczych oraz wielkich mocarstw, traktat  

wersalski; 

e)  rozpoznawanie z opisu, zdjęcia najważniejszych postaci  związanych z odzyskaniem 

niepodległości: R. Dmowski, W. Korfanty, I. J. Paderewski,  J. Piłsudski,  W. Witos. 

                II. Powstanie Wielkopolskie – najważniejsi dowódcy, pierwsze ofary,  ważniejsze 

                     bitwy.   

                III. Proces budowy granic: powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka. 

                IV. Treści poruszane we wskazanych fragmentach artykułów i flmu.

Pytania zostaną  zbudowane na podstawie wymagań oraz faktografi i chronologii  zgodnej 

z Podstawą programową kształcenia ogólnego – historia dla klasy 7 oraz gimnazjum (tzw. stara 

podstawa). Uzupełnienie stanowią treści nauczania związane ze wspomnianymi wyżej  przykładami 

z dziejów regionu oraz zakresem omawianym w  polecanych fragmentach artykułów i flmu.  

Uczniowie powinni  posiadać umiejętność rozpoznawania ze zdjęć, opisów, źródeł ważniejszych 

wydarzeń, postaci

i procesów. 

Dodatkowe materiały dydaktyczne

Sierpowski S.,  O powstaniu wielkopolskim nie tylko rocznicowo. Repozytorium AMUR Poznań:  

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/720 , s. 5-10, 25-31.

Łossowski P., 11 listopada 1918 – Święto Niepodległości, s. 51-59 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13682/lossowski_11_listopada.pdf?

sequence=1&isAllowed=y  

Film tvp1: Spór o historię. Powstanie Wielkopolskie - rozmowa profesorów: G. Łukomskiego,  

J. Odziemkowskiego, J. Karwata. 

htps://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,powstanie-wielkopolskie,13309216   

Termin Konkursu – 11 czerwca 2018 r. ODN Kalisz, ul. Wrocławska 182.

 11.00 – 11.30; rejestracja uczestników.

 11.30 – 12.30; eliminacje konkursowe w formie testu zawierającego również zadania 

na uzupełnienie oraz krótkie zadania otwarte.

 12.30 – 13.45; niepodległościowe tradycje Szczypiorna – zajęcia dla uczestników konkursu 

i nauczycieli. (W tym czasie komisja poprawia prace)

 13. 45 – 14.30; podanie wyników konkursu, zakończenie. 

Uwagi końcowe 

Odwołania dotyczące wyniku testu wnieść mogą rodzice uczestnika pocztą  elektroniczną, 

za pośrednictwem przewodniczącego komisji. Zastrzeżenia powinny zostać zgłoszone  w terminie 

3 dni od zakończenia Konkursu.  Zgłoszone odwołania rozpatrywane będą przez dwóch członków 

Komisji Konkursowej, nie później niż 7 dni od daty wpływu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W  KONKURSIE

„Polskie drogi do niepodległości” 

…………………….………………………..
       (imię i nazwisko rodzica)

…………………….………………………..

…………………….………………………..
    (adres)

…………………….………………………..
              (tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka    

 

……………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w konkursie „Polskie drogi do niepodległości”, który jest organizowany przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w dn. 11. 06. 2018 r.

Oświadczam również, że znam regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów
związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz na umieszczenie zdjęcia na
stronie internetowej ODN, w prasie lokalnej wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku

dziecka i nazwy szkoły do której uczęszcza.
Administratorem danych osobowych jest Jarosław Wujkowski dyrektor ODN Kalisz. 

Dane będą przetwarzane do roku 2020. 

.....……………………………………….

   (data i podpis rodzica/opiekuna)
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Lista uczestników Konkursu historycznego
„Polskie drogi do niepodległości”

…………………….………………………..
(nazwa szkoły)

…………………….………………………..

…………………….………………………..
(adres)

…………………….………………………..
(tel. kontaktowy)

…………………….………………………..
(e-mail)

l.p. Imię i nazwisko uczestnika klasa Imię i nazwisko
nauczyciela

prowadzącego

1.

2.
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	OŚWIADCZENIE

