SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93
im. Tradycji Orła Białego
ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
„ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH”
EDYCJA XII
Cele szczegółowe konkursu:





popularyzacja historii polskich symboli narodowych,
pobudzenie i utrwalenie szacunku dla polskich symboli narodowych,
upowszechnienie najnowszej historii Polski,
rozbudzenie i utrwalenie uczuć patriotycznych.

Adresat konkursu:
 uczniowie klas V - VII szkół podstawowych.
Organizator konkursu:
 Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu.
Zakres i przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
 etap I – szkolny
 etap II – powiatowy
 etap III – wojewódzki
Etap I – szkolny:
Za jego organizację oraz przebieg w szkole macierzystej odpowiada nauczyciel
historii lub opiekun klubu historycznego. Na tym etapie wyłania się dwie osoby, które
będą reprezentowały szkołę w II etapie – powiatowym. Etap szkolny powinien odbyć
się najpóźniej na cztery tygodnie przed etapem powiatowym. Nagrody w etapie
szkolnym zapewniają szkoły macierzyste.

⃰ Zadania konkursowe do etapu szkolnego zainteresowani nauczyciele mogą uzyskać
po zgłoszeniu takiej potrzeby drogą mailową na adres mailowy organizatora konkursu:
artbil@gazeta.pl/
Etap II – powiatowy:
W tym etapie uczestniczą laureaci etapów szkolnych (po dwie osoby z każdej
placówki). Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne na podane poniżej
tematy:
 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej, czyli „Tej która, z największym
poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”,
 Ojcowie Polskiej Niepodległości,
 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
 Udział polskich żołnierzy w II wojnie światowej,
 Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze
pozytywizmu,
 Legendy wrocławskiego sportu,
 Polscy patrioci XVIII wieku,
 100. rocznica urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, duchowego
przywódcy pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość
Ojczyzny,
 Cichociemni – Elita Polski Walczącej,
 Polskie formacje wojskowe na frontach I wojny światowej,
 Wybitne osobowości w historii ziemi dolnośląskiej,
 250. rocznica zawiązania konfederacji barskiej,
 70 lat piłkarskiego Śląska Wrocław (1947-2017),
 Rok 2018 – Rokiem Praw Kobiet,
 Bohaterowie powstania wielkopolskiego.
Jury, które zbierze się 12 marca 2018 roku, oceni nadesłane prezentacje
i wyłoni 32 uczestników etapu finałowego – wojewódzkiego. W etapie powiatowym
zostaną nagrodzone 3 najlepsze prezentacje konkursowe. Nagrody laureatom tego
etapu będą wręczone podczas uroczystego finału konkursu.
Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego wraz z prezentacjami1 wykonanymi przez
uczniów (poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat prezentacji) prosimy
przesłać w terminie do 9 marca 2018 roku na adres mailowy organizatora konkursu:
artbil@gazeta.pl/
Prezentacje muszą być opisane, należy uwzględnić: co przedstawiają, imię
i nazwisko autora oraz opiekuna, nazwę szkoły.
W prezentacji multimedialnej uczniowie powinni przedstawić walory i zasługi
wybranej przez siebie postaci historycznej, organizacji, wydarzenia związanego
z historią Polski. Długość prezentacji nie powinna przekroczyć 30 slajdów.
Prezentacje będą oceniane w skali 1-10. Brana będzie pod uwagę:
 wartość merytoryczna prezentacji,
1

Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, które oceniane są przez jury na tydzień przed
etapem wojewódzkim.

 sposób przedstawienia postaci, organizacji lub wydarzenia.
* Oceny prezentacji dokona zespół składający się z przedstawicieli organizacji
i instytucji patronujących konkursowi oraz organizatorzy konkursu.
Etap III – wojewódzki:
Odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej
nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. W etapie wojewódzkim weźmie udział
maksymalnie 32 uczniów, których prezentacje multimedialne zostaną najwyżej
ocenione przez jury konkursowe.
Etap ten będzie składał się z testu zawierającego pytania zamknięte oraz z zadania
otwartego. Ponadto do ogólnej punktacji konkursu zostaną doliczone punkty
za wcześniej oceniane prezentacje przez jury. Laureatem konkursu zostanie osoba,
która zyska największą ilość punktów po zsumowaniu wyników.
Za zadania testowe odpowiada koordynator z ramienia szkoły organizującej
konkurs.
W zadaniu otwartym uczeń uzasadnia wybór tematu prezentacji.
Zadania testowe oceniane będą w punktacji 0-1, a zadanie otwarte w punktacji
1-10.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
 historię Polski począwszy od połowy XVIII w.,
 dzieje Polski przedstawione w legendach,
 historię polskich symboli narodowych.
LITERATURA DO KONKURSU:
Borucki M., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2013.
Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2003.
Kociszewski A., Pieśnią i szablą. Rzecz o twórcy hymnu narodowego, Warszawa
1982.
Kopczewski J., O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1982, s. 15-131.
Korbal R., Polskie powstania narodowe, Poznań 1998.
Kwaśniewski K., Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Poznań 2000.
Nożyńska-Demianiuk A., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2016.
Skurzyński P., Historia Polski dla dzieci, Poznań 2000.
Wawrzykowska-Wierciochowa D., Pieśń nadziei i zwycięstwa. Dzieje polskiego
hymnu narodowego, Warszawa 1985.
Wróblewski B., Jaki znak Twój?, Warszawa 2006.
Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s.27-39, 109
-137, 158-167.
Znamierowski A., Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, Warszawa 2016.
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NAGRODY:

 etap I – macierzysta szkoła
 etap II – organizatorzy
 etap III – organizatorzy
ZGŁOSZENIA:
Należy przesyłać na adres mailowy koordynatora konkursu:
artbil@gazeta.pl
Szczegółowe informacje na temat konkursu udziela:
mgr Artur Bilski, tel. 698-931-350
DYREKCJA

ORGANIZATORZY

ZGŁOSZENIE DO XII EDYCJI
KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
„ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI
NARODOWYCH”

________________________________________
nazwa szkoły, numer, adres

_____________________________________________
imię i nazwisko opiekuna

Liczba punktów
uzyskanych
w etapie szkolnym

Imię i nazwisko ucznia

Wybrana postać
historyczna/wydarzenie historyczne

klasa

…………..
podpis opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
XII edycji konkursu wojewódzkiego „Znam historię polskich
symboli narodowych”

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu na potrzeby
organizacji konkursu
…………………………………………………………………………………………

nazwa konkursu

zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

