
 

 

Drogi do 
niepodległości.  

Polacy w latach 
1918-1922. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

  Organizatorem konkursu Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1918 -

1922  jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Lesku.  

§ 2 

1. Temat konkursu: Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1918-1922.  

2. Cele konkursu:  

1) rozwijanie zainteresowań historią Polski z uwzględnieniem problematyki 

regionalnej,  

2) poszerzanie wiedzy historycznej, 

3) kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników walk o odzyskanie 

niepodległości, 

4) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, 

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, 

6) rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń, 



7) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  

§ 3 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z 
terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i  sanockiego. 

§ 4 

1. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Lesku 

2. Siedzibą Komisji konkursowej jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława 
Andersa, ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko. 

 

§ 5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch częściach:  

1) część pisemna,  

2) część ustna - finał konkursu. 

2. Harmonogram przebiegu konkursu:  

1) zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 14 września 2018r. na adres 

internetowy szkoły liceum@lo.lesko.pl lub faksem pod numer  13 469 90 16. 

2) 28 września 2018r. o godz. 9.00 - część pisemna, 

3) 28 września 2018r. o godz.11.00 - część ustna - finał konkursu.  

4. Do zadań Komisji konkursowej należy: 

1) przeprowadzenie w czasie określonym przez terminarz konkursu eliminacji 

szkolnych w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników, 

2) sprawdzenie uczniowskich prac konkursowych,  

3) ogłoszenie wyników, 

4) sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych, 
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5. Uczestnicy w części pisemnej rozwiązują test, który będzie zawierał różnego rodzaju 

zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda-

fałsz”) i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych 

odpowiedzi. Część zadań to zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem 

krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy i innych źródeł wiedzy 

historycznej. 

6. Uczestnikami finału są zwycięzcy eliminacji pisemnych konkursu tj. uczniowie, 

którzy zdobyli największą liczbę punktów. 

7. Etap pisemny pozwali wyłonić 5 uczestników, którzy zyskując największą liczbę 

punktów zakwalifikują się do uczestnictwa w etapie ustnym. 

8. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez uczestników konkursu 

i wynikającego stąd problemu z wyłonieniem 5 najlepszych uczestników etapu 

pisemnego komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki, 

w której uczestniczą uczniowie z równą liczbą punktów uzyskaną w etapie pisemnym. 

Dogrywka polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez komisję 

konkursową. 

9. Etap II ma formę quizu wiedzy historycznej. Jego uczestnicy odpowiadają przed 

publicznością na pytania przygotowane przez organizatorów konkursu.  

10. O kolejności lokat w finale konkursu decyduje suma punktów uzyskanych przez 

uczestników na etapie pisemnym i ustnym. 

11. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 5 uczestników konkursu, którzy 

uzyskali największą liczbę punktów. 

12. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu 

i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

13. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Lesku.  

                                                                

 



   § 6 

 

 

Literatura zalecana do konkursu 

 

1. Podręczniki do nauczania historii w gimnazjum, dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN. 

2. Podręczniki do nauczania historii w szkole średniej, dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN np.   

     „ Poznać przeszłość. Wiek XX ”, wydawnictwo Nowa Era ( rozdział I i II) 

3. Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795-1918; rozdział XV- Pierwsza wojna 
światowa i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Atlasy historyczne: 

    - Atlas historyczny. Gimnazjum, wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005 

         - Atlas historyczny, Od starożytności do współczesności,  

            wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2009 

         - Historyczny Atlas Polski, wydawnictwo Demart, Warszawa 2009 

5. Pozycje dodatkowe, rozszerzające wiedzę według uznania uczestników 
konkursu ( biografie, słowniki). 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

        1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego 
w Lesku.  

www.lo.lesko.pl 

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 
Konkursu. 

 

http://www.lo.lesko.pl/

