REGULAMIN
KONKURSU HISTORYCZNEGO
„WŁADCY POLSKI. OBCOKRAJOWCY NA TRONIE POLSKIM”

Rok szkolny 2011 / 2012

Uczestnicy i zasady przystąpienia do konkursu.

I.

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. I - III gimnazjum.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje automatycznie w momencie oddania
pracy pisemnej.

II. Termin konkursu.
1. Pracę pisemną na określony przez regulamin temat należy przekazać
p. Wiolecie Dietz w terminie do 10 marca 2012 r.
2. Druga część konkursu (turniej wiedzy) odbędzie się 21 kwietnia 2012 r.

III.

Zasady konkursu.

1. Pierwszy etap konkursu.
Praca pisemna na wybrany temat:
1) Który z obcokrajowców - zasiadający na tronie polskim - był, według
Ciebie, najciekawszą, najwybitniejszą i najbardziej zasłużoną dla kraju
osobą? Odpowiedź uzasadnij.
2) Który z obcokrajowców - zasiadający na tronie polskim - był, według
Ciebie, najmniej odpowiednią i niekompetentną osobą? Odpowiedź
uzasadnij.

2. Praca pisemna powinna liczyć nie mniej niż 500 słów.
3. Za pracę pisemną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. O liczbie
punktów decyduje nie tylko zawartość merytoryczna, ale również poprawność
gramatyczna i ortograficzna.
4. Drugi etap konkursu.
Turniej wiedzy o obcokrajowcach, którzy zasiadali na tronie polskim –
w formie testu wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.
5. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która po zsumowaniu punktów z pierwszego
i drugiego etapu uzyska największą liczbę punktów.
6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczestników
konkursu nastąpi trzeci etap konkursu – pytania za 1 punkt – do momentu
uzyskania jednopunktowej przewagi. Jest to ustny etap konkursu.
7. Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce) otrzymają nagrody książkowe
oraz pamiątkowe dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego 2011/2012.
8. Prace złożone do konkursu są zwracane uczniom po zakończeniu konkursu.
IV.

Literatura.

1. W części pisemnej konkursu jego uczestnicy mogą korzystać z każdego
dostępnego dla nich źródła wiedzy (podręczniki, encyklopedie, słowniki
historyczne, atlasy, poczty władców, Internet itp.).
2. W drugim etapie konkursu obowiązują następujące pozycje:
a. podręczniki historii do gimnazjum;
b. atlas historyczny do gimnazjum;
c. strona internetowa: www.poczet.com

Organizator konkursu: Wioletta Dietz
Kontakt: wzymla@gmail.com
(lub osobiście w szkole podczas zajęć)

