REGULAMIN KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
O KONSTYTUCJI 3MAJA I DNIU FLAGI PAŃSTWOWEJ

ORGANIZATORZY I SPONSORZY KONKURSU
1. Gmina Jedlnia Letnisko
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Henryka Sienkiewicza
Myśliszewice 15 26-630 Jedlnia Letnisko
tel. (48) 384-84-83
Osoba odpowiedzialna: Izabela Pachocka – pachockaizabela@interia.pl
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów znajdujących się w obszarze gminy Jedlnia
Letnisko
CELE KONKURSU
 rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród młodzieży
 kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań
naszych przodków
 kultywowanie wartości, ideałów i postaw
 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej
 pobudzanie do twórczego myślenia.
ORGANIZACJA KONKURSU
Proponujemy 2 niezależne konkursy, których zadaniem jest promowanie obchodzenia świąt
majowych – Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pierwszy konkurs polega na nakręceniu filmu o tematyce: Jestem patriotą wieszam flagę
– dlaczego warto obchodzić święta narodowe.
 film może być przygotowany przez 1 lub 2osoby,
 czas trwania 3-5 min.,
 gotową pracę należy przysłać na płycie CD do ZSO w Myśliszewicach do dnia
23.04.2014,
 praca musi być opisana i zawierać następujące informacje:
-imię/imiona, nazwisko/nazwiska osób, które przygotowały film
-klasę i szkołę do której te osoby uczęszczają.
Drugi konkurs polega na wykazaniu się wiedzą historyczną i z zakresu wiadomości
ogólnych dotyczących uchwalenia konstytucji 3 maja i Dnia Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:
 I etap (szkolny) – test sprawdzający wiedzę dotyczącą obrad Sejmu Wielkiego
i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta część będzie przeprowadzona na terenie szkół, które
potwierdziły udział w konkursie. Do organizatora należy zgłosić liczbę osób
przystępujących do testu, w celu wysłania odpowiedniej liczby egzemplarzy. Wraz
z testami zostanie wysłany klucz odpowiedzi, bardzo prosimy nauczycieli historii

o sprawdzenie uzupełnionych egzemplarzy. Do ZSO w Myśliszewicach należy odesłać
testy 4 osób z najwyższymi wynikami, które wezmą udział w zespołowym turnieju.
 II etap – turniej, w którym szkoły będą reprezentowane przez 4 osobowe zespoły.
Oprócz zadań, które będą przeprowadzone w ramach konkursu na terenie ZSO
w Myśliszewicach bardzo prosimy aby uczniowie przygotowali:
o prezentację multimedialną na temat Patriota XXI wieku., którą należy dostarczyć
na turniej na dwóch nośnikach – płyta CD i pendrive.
Wymagania:
 prezentacja wykonana w programie PowerPoint
 liczba slajdów: 10 – 15
o wiersz patriotyczny, który zostanie wygłoszony przez jednego z uczestników
w trakcie konkursu. Tytuły wierszy znajdują się w załączniku do regulaminu.
Należy wybrać jeden z tytułów i wysłać do Izabeli Pachockiej na adres e-mail
podany w regulaminie do dnia 28.04.2014r.

TERMINY:
 Wysłanie zawiadomień do szkół. (18.03.2014)
 Informacja zwrotna do 24.03.2014
 I etap konkursu – test - 04.04.2014
 II etap konkursu – turniej w ZSO w Myśliszewicach – 30.04.2014
PRZEBIEG:
 Rozpoczęcie: przywitanie oraz przedstawienie jury.
 Turniej wiedzy: przedstawienie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez grupy,
zadania turniejowe (w tym prezentacja wiersza).
 Poczęstunek. Liczenie punktów
 Ogłoszenie wyników.
 Pokaz filmów, które wygrały.
 Zakończenie części turniejowej.
 Część artystyczna.
 Wykład zaproszonego gościa.
ZAGADNIENIA KONKURSOWE:
 sytuacja polityczna Rzeczypospolitej po I rozbiorze
 zwołanie Sejmu Wielkiego
 stronnictwa biorące udział w obradach Sejmu, cele, przedstawiciele
 osoby związane z obradami Sejmu
 „czarna procesja” – okoliczności, przebieg, skutki
 reformy Sejmu Wielkiego
 Konstytucja 3 maja – okoliczności podpisania, postanowienia, twórcy tekstu
 Święto uchwalenia konstytucji 3 maja współcześnie
 Dzień Flagi – kiedy zostało ustanowione, z jakim innym świętem jest obchodzone
 Barwy narodowe – od kiedy oficjalnie zostały uznane
Wszystkie pytania proszę kierować do osoby odpowiedzialnej za konkurs
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH

TYTUŁY WIERSZY DO WYBORU:
1. Jan Pietrzak "Taki kraj"
2. C.K. Norwid "Moja piosnka [II]"
3. Julian Tuwim "Ojczyzna"
4. K.I. Gałczyński "Pieśń o fladze"
5. W. Szymborska "Gawęda o miłości ziemi ojczystej"
6. Józef Stemler "Ślubowanie"

