„ Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu
i zapomnimy o ranach i szkodach,
będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
będziemy stąpać po swych własnych schodach”
L. Staff

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. BOHDANA IHORA ANTONYCZA W LEGNICY
zaprasza młodzież szkól ponadgimnazjalnych na konkurs historyczny z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem:

DLA NIEPODLEGŁEJ
1918 – 2018.
CELE KONKURSU:
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
-budzenie postaw patriotycznych uczniów poprzez poznawanie ojczystych dziejów,
-uświadomienie młodzieży wagi i znaczenie odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów,
- pogłębianie wiedzy historycznej młodzieży,
- pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
- prezentacja dokonań twórczych młodzieży.
TERMIN KONKURSU:
08-11-2018r. godzina 10.00
Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu w sekretariacie szkoły do godz. 9.40
MIEJSCE KONKURSU:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy
ul. Tarasa Szewczenki 10.

REGULAMIN KONKURSU :
1. Konkurs składa się z testu wiedzy oraz prezentacji multimedialnej.
2. Adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Legnicy.
3. Uczestnicy startują indywidualnie. Jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 zawodników.
4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut.
5. Oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
6. Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna,
- samodzielność realizacji,
- zgodność prezentowanego materiału z ustnym komentarzem „ na żywo”,
- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
- kreatywność ,
- czytelność przekazu,
7. Prezentacje oceniane będą w skali 0-12 punktów.

TEMAT PREZENTACJI:
Dzieje historyczne Polski w latach i 1918-2018 i związane z nimi wydarzenia oraz postaci.
Uczeń może zobrazować dowolnie wybrane wydarzenie lub postać ( postaci) z okresu 1918-2018.
Prezentacje muszą być pracami autorskimi, nigdzie do czasu konkursu niepublikowanymi , co
poświadczą ich autorzy własnoręcznymi podpisami.
Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.
Prezentacje należy zapisać na płycie i przynieść ją ze sobą na konkurs.
Konkurs prezentacji będzie odbywał się „ na żywo”( autor komentuje prezentowany materiał)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zachowania prezentacji i wykorzystania ich w celach
dydaktycznych.

.
TEST WIEDZY:
- test składa się z 30 zadań.
- czas trwania testu – 60 minut.

RODZAJE PYTAŃ TESTU:
- zamknięte jednokrotnego wyboru,
- „ prawda” lub „ fałsz”,
- chronologizacja wydarzeń,
- rozpoznawanie postaci lub wydarzeń po zamieszczonym zdjęciu lub opisie,
- wypełnianie luk w tekście tak, aby był on prawdziwy.
ZAKRES TEMATYCZNY TESTU:
Dzieje historyczne Polski w latach 1918- 2018 i związane z nimi wydarzenia oraz postaci.
I. Odrodzone państwo polskie:
- powstanie niepodległej Rzeczypospolitej,
- walka o granice państwa,
- konstytucja marcowa i ustrój II RP w latach 1918- - 1926.
II . Polska w latach 1926 – 1939:
-rządy sanacyjne w Polsce w latach 1926-1939,
- polska polityka zagraniczna 1918-1939,
- społeczeństwo , gospodarka i dorobek kulturalny II RP.
III. Polska i Polacy w II wojnie światowej:
- sprawa polska w latach 1939-1943,
- oblicza okupacji niemieckiej i sowieckiej,
-polskie państwo podziemne,

-komuniści i ich program,
- operacja „ Burza” i powstanie warszawskie,
- sprawa polska w latach 1943-1945.
IV. Polska w systemie komunistycznym:
- walka o władzę w powojennej Polsce,
- Polska w latach 1948-1956; oblicza stalinizmu w Polsce,
- PRL w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka,
- narodziny „ Solidarności” i stan wojenny,
- od stanu wojennego do okrągłego stołu.
V. Polska po 1989 roku.
6. WYNIKI KONKURSU :
O ostatecznej lokacie w konkursie zadecyduje łączna ilość punktów zdobyta przez uczestników w
teście wiedzy oraz prezentacji multimedialnej.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu jego przeprowadzenia.
Wyniki ogłoszone przez jury konkursu są ostateczne.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM.
Tel. 76 723 31 06
Adres zso4.legnica.pl( zso4legnica@op.pl)
Lub bezpośrednio z nauczycielką historii odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie
konkursu – Tel.609 28 76-08
Udział w konkursie oraz wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia prezentacji a także
nazwę programu, w którym prezentacja zostanie przygotowana, proszę zgłosić pod numerem
76 723 31 06 do dnia 05-11-2018r. do godziny 15.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie konkursu.
W dniu konkursu zapraszamy opiekunów konkursowiczów z 3-osobowymi zespołami
zainteresowanej młodzieży na wykład dr hab., profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu
Wrocławskiego Agnieszki Matusiak pt” Co nam dziś po humanistyce? Nowy paradygmat
humanistyki”
ZAPRASZAMY

