KONKURS HISTORYCZNY
„Pokochać Piastów”
DLA UCZNIÓW KLAS 2
SZKÓŁ ŚREDNICH

1. Organizator :
-

ORGANIZATOREM KONKURSU jest:

 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku;
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku przy Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

2. Celem konkursu jest:







3.

rozbudzenie zainteresowań okresem panowania dynastii Piastów w Polsce,
popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia,
doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi,
usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zdalnego nauczania.

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 dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

4. Uczestnictwo w konkursie:
a) zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dołączonego
do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1) zawierającego dane opiekuna (zwanego Szkolnym Opiekunem
Konkursu) reprezentujących daną szkołę oraz odesłanie go na e-mail- sekretariat@lmkwloclawek.pl
lub monikalichman@wp.pl do 23 października 2020 roku;
b) każda szkoła po etapie szkolny typuje do finału Konkursu jednego ucznia;
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 dwóch etapów;
b) pierwszy etap składa się części testowej przeprowadzanej na terenie szkoły, która zgłosiła swój
udział i odbywa się dnia 5 listopada 2020 r. o godzinie 10:30. O godzinie 8:00 do szkół na adresy
e- mail, podane przez Szkolnych Opiekunów Konkursu w formularzu zgłoszeniowym, wysłany
zostanie test. Każdy z Uczestników rozwiązuje samodzielnie test, obejmujący wiedzę z II semestru klasy
pierwszej szkoły ponadpodstawowej- dotyczącej panowania Piastów; test składa się z 20 pytań, zawiera
zadania otwarte i zamknięte; do finału Konkursu przechodzi uczeń z danej szkoły, który zdobył
największa ilość punktów; w razie remisu Szkolny Opiekun Konkursu sprawdza, który z Uczestników
Konkursu zdobył największą ilość punktów za zadania najtrudniejsze, a są nimi zadania od 15 do 20
i ten uczeń przechodzi do finału. Klucz odpowiedzi zostanie wysłany do Szkolnych Opiekunów Konkursu
o godzinie 13:00.
c) drugi etap polega na przedstawieniu przez Uczestnika Konkursu prezentacji na temat jednej wybranej
postaci z dynastii piastowskiej ( nie muszą to być władcy!!!). Uczestnik przygotowuje prezentację
multimedialną ( maksymalnie 15 slajdów) a następnie osobiście ją przedstawia przed jury. Drugi etap
odbywa się przy udziale publiczności, w gmachu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej we Włocławku 26 listopada 2020 r. o godzinie 10:00.

6. Zasady oraz procedury oceniania.
Dopuszcza się występ w stroju sugerującym epokę- średniowiecze
a) w pierwszym etapie można uzyskać maksymalnie 30 punktów
b) w drugim etapie można uzyskać maksymalnie 12 punktów
c)

w

drugim

etapie

Uczestników

Konkursu

ocenia

powołane

przez

Organizatora

JURY,

ten etap odbywa się przy udziale publiczności
d) zwycięża Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów
e) w razie remisu przewiduje się dogrywkę- pytania dotyczące Piastów zadawane przez JURY.
f) w sytuacji zdalnej pracy szkół: pierwszy etap konkursu odbywa się on-line (szczegóły u organizatora)
a drugi etap odbywa się poprzez wysłanie prezentacji na adres e- mail III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Drogą elektroniczną prace zostaną wysłane do członków JURY,
a lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz fb III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej a także na stronach ODN we Włocławku.

7. Nagrody:
a) za zajęcie 1, 2, 3 miejsca - atrakcyjne nagrody rzeczowe;
b) dla wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu poczęstunek oraz upominki.

8. Osoba do kontaktu:

Monika Lichman
Tel: 575-668-544
monikalichman@wp.pl
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.)

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
87 – 800 Włocławek ul. Bechiego 1, tel/fax 54 232-29-65 e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
www.lmkwloclawek.pl

