
REGULAMIN
KONKURSU  UKRAINOZNAWCZEGO

pod hasłem
„UKRAINA. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. OBWÓD KIROWOGRADZKI”

Zapraszamy  nauczycieli  i  uczniów  do  udziału  w  konkursie  ukrainoznawczym 
organizowanym przez:

• Zakład Ukrainistyki IFS Uniwersytetu Wrocławskiego
• Stowarzyszenie na Rzecz Polsko-Ukraińskiego Dialogu Kultur „Nowa Generacja”
• Wydział  Współpracy  z  Zagranicą  i  Regionami  Europejskimi  Urzędu 

Marszałkowskiego we Wrocławiu
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy

Konkurs objęty honorowym patronatem:

• Konsula Honorowego Ukrainy w Polsce
• Marszałka Województwa Dolnośląskiego
• Mera Miasta Kirowograd /Ukraina/
• Prezydenta Miasta Legnicy

Konkurs  adresowany  jest  do  młodzieży  szkól  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych 
Wrocławia i Legnicy. 
Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  zainteresowań  kulturą  i  historią ukraińską  oraz 
popularyzowanie wiedzy o Ukrainie.

Aby wziąć udział należy zgłosić szkołę do dnia 08.09.2011r. pod adres:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Tarasa Szewczenki 10
tel.76 72-33-106
e-maill: zso4legnica@op.pl
Pod tymi adresami można otrzymać wszelkie dodatkowe informacje.

Terminy :

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie   -   do dnia 08.09.2011r.
Etap szkolny                                             -   16.09.2011 r.
Przesłanie wyników etapu szkolnego      -   do dnia 20.09.2011 r.
Finał                                                         -   30.09.2011 r.

Przebieg konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w II kategoriach:
I. Szkoły Gimnazjalne
II. Szkoły Ponadgimnazjalne



Etap  szkolny  będzie  miał  charakter  pisemny  i  będzie  polegał  na  rozwiązaniu  testu 
dotyczącego ogólnej  znajomości  historii  Ukrainy oraz jej  dziejów współczesnych,  a także 
ogólnej wiedzy dotyczącej  Miasta i Obwodu Kirowograd na Ukrainie.  Ta cześć konkursu 
odbędzie się w szkołach, które zgłoszą swój udział.  Początek konkursu – godzina 10.00. Na 
rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Pytania do etapu szkolnego przygotowane przez 
organizatorów, przesłane zostaną do zainteresowanych szkól do dnia 14.09.2011 r. 
Listę uczniów, którzy uzyskają największą ilość punktów należy przesłać mailem na adres: 
zso4legnica@op.pl do dnia 20.09.2011 r.

Finał :

Ten etap  konkursu odbędzie  się  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  4 w Legnicy  i 
będzie  miał  charakter  ustnej  prezentacji  multimedialnej  przygotowanej  przez  uczestników 
konkursu. Temat prezentacji – dowolny, oczywiście mieszczący się w haśle konkursu:
„Ukraina. Historia i współczesność. Obwód Kirowogradzki”.
Na prezentację przeznacza się maksymalnie 10 minut dla każdego uczestnika.
Początek finału – godzina 10.00.
Uczestnicy  finału  zgłoszą  się  w sekretariacie  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  4  w 
Legnicy, w dniu konkursu do godziny 9.15.

Jury powołane przez organizatorów przy ocenie prezentacji kierować się będzie głównie:
- zawartością merytoryczną
- oryginalnością ujęcia tematu
- kulturą słowa
- zgodnością słowa z obrazem i muzyką (jeżeli autor takową wprowadzi).

Każda prezentacja będzie oceniana od 0 do 10 punktów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prezentacji.

Uczestników  finału,  prosimy  o  podanie  wymagań  technicznych  niezbędnych  do 
przeprowadzenia  prezentacji  multimedialnej  oraz  nazwy programu,  w  którym  prezentacja 
zostanie przygotowana na adres: zso4legnica@op.pl do dnia 20.09.2011 r.

Dwie  najlepsze  prezentacje  –  w  kategorii  gimnazjów  i  szkól  ponadgimnazjalnych  – 
zostaną zaprezentowane przez ich autorów w październiku 2011 roku we Wrocławiu 
podczas zakończenia cyklu imprez pod hasłem „POCIĄG DO UKRAINY”.

Nagrody:

O zajęciu miejsca przez uczestników decyduje łączna ilość punktów zdobyta w etapie 
szkolnym oraz finałowym

Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w kategorii: gimnazjum, oraz za zajęcie 3 pierwszych 
miejsc  w  kategorii:  szkoła  ponadgimnazjana,  przewidziana  jest  nagroda  w  postaci 
tygodniowego  pobytu  w mieście  Kirowograd  na  Ukrainie.  Organizatorzy  pokrywają 
wszelkie koszty (bez kosztów podróży i ubezpieczenia). 

                                                                                     Zapraszamy do udziału
                                                                                              Organizatorzy
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