Konkurs „Ze starożytnością na ty”
MIĘDZYSZKOLNE POTYCZKI HISTORYCZNE
PATRONAT nad Konkursem objął
Prezydent Miasta Włocławek
dr Marek Wojtkowski

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1. Organizator:
ORGANIZATOREM KONKURSU jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
we Włocławku
2. Celem konkursu jest:








rozbudzenie zainteresowań dorobkiem antyku,
popularyzowanie tematyki historii starożytnej wśród młodzieży,
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia,
otwieranie się na świat zewnętrzny i jego różnorodność kulturową, społeczną oraz
polityczną,
doskonalenie pracy w grupach i współpracy,
uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć
współczesny świat i stosunki międzynarodowe,
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

3. Organizacja Konkursu:
Zakres tematyczny:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie
zainteresowanych historią, wykazujących się

umiejętnościami i wiedzą historyczną

z zakresu rozszerzonego podstawy programowej z historii.

4. Uczestnictwo w konkursie:
a) zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dołączonego do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1), zawierającego dane uczniów oraz
opiekuna reprezentujących daną szkołę; zgłoszenie wysyłamy na mail LMK
b) każda szkoła może głosić tylko jedną drużynę, w skład której wchodzi 5 uczniów;
c) przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu;
d) przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

5. Przebieg konkursu.
a) konkurs składa się z trzech etapów, które przeprowadzane są w dniu konkursu tj. 2 czerwca
2022r. o godzinie 9:00;
b) pierwszy etap składa się części testowej- każdy z uczniów rozwiązuje samodzielnie test
obejmujący

wiedzę

z

I

semestru

klasy

pierwszej

szkoły

ponadpodstawowej-

STAROŻYTNOŚĆ (pierwsze cywilizacje, starożytna Grecja, starożytny Rzym);
test zawiera zadania otwarte i zamknięte; ilość zdobytych punktów przez każdego członka danej
drużyny sumuje się;
c) drugi etap, to przedstawienie scenki na wylosowany temat (tematy scenek są dołączone do
regulaminu załącznik nr 2); dopuszcza się aby poszczególne drużyny posiadały własne
rekwizyty lub mogą korzystać z rekwizytów udostępnionych przez organizatora; losowanie
konkretnej scenki odbywa się w dniu konkursu; (dopuszcza się przedstawianie scenek
w sposób żartobliwy, jednak z zachowaniem prawdziwych faktów historycznych);
d) trzeci etap to udział całej drużyny w quizie, który głównie opiera się o ikonografię związaną
z antykiem.

6. Zasady oraz procedury oceniania:
a) wszystkie etapy konkursu będą oceniane przez komisję konkursową;
b) w etapie testowym można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Spośród wszystkich drużyn,
osoba z najwyższym wynikiem otrzymuje nagrodę indywidualną. Wyniki całej drużyny
sumuje się i stanowią one wynik całej grupy w etapie testowym;
c) w etapie scenek można uzyskać maksymalnie 9 punktów;
d) w etapie quizowym można uzyskać maksymalnie 12 punktów;
e) zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów;
f) w razie remisu przewiduje się dogrywkę w części quizowej.

7. Nagrody:
a) dla drużyny, która zdobędzie największą ilość punktów - atrakcyjne nagrody rzeczowe;
b) dla jednego zwycięzcy, który uzyska największą ilość głosów etapu testowego – atrakcyjna
nagroda rzeczowa;
c) dla wszystkich uczestników konkursu poczęstunek i miła atmosfera konkursowa 

8. Harmonogram:
a) 11.05. 2022 r.- termin zgłaszania szkół do konkursu
b) 02.06. 2022r. przebieg konkursu

9. Postanowienia końcowe:
a) w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu;
b) dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 października
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 103, poz. 926 z późn. zm.)

10. Dane kontaktowe:
a)

Ośrodek

Doskonalenia

Nauczycieli

we

Włocławku,

tel:

732 668

987

III Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej we Włocławku tel: 54 232 29 65, dopisek:
„Ze starożytnością na ty”; mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
b) Monika Lichman- 575 668 544

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Tematy scenek.

