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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

 

I. Cele Konkursu:    

Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Kształtowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych i obywatelskich.  

Rozbudzanie zainteresowania przeszłością. 

Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski w XIX i XX w.  

 

II. Zasady Konkursu:  

Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszenie Pomocy LO.   

Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

Sponsorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Pomocy LO.   

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.  

Konkurs składa się z jednego etapu. Przeprowadzany jest przez nauczycieli historii i wiedzy o 

społeczeństwie LO nr I w Makowie Mazowieckim.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, składającego się z 30 pytań (jednokrotnego 

wyboru) oraz dwóch zadań otwartych z zakresu dotyczącego walki o wolność i niepodległość 

Polaków w latach 1795-1921.  

Testy konkursowe oceniać będzie  jury złożone z nauczycieli historii i wiedzy o 

społeczeństwie.   

Jury wyłoni trzech laureatów.  
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Zwycięzcami Konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. W 

przypadku uzyskania przez kilku uczestników Konkursu tej samej liczby punktów Organizator 

przeprowadza dogrywkę w formie ustnej.  

Laureaci Szkolnego Konkursu Historycznego otrzymają nagrody finansowe i dyplomy.  

Za zajęcie I miejsca uczestnik otrzymuje nagrodę w wysokości 300,00 zł. 

Za zajęcia II miejsca uczestnik otrzymuje nagrodę w wysokości 200,00 zł.  

Za zajęcie III miejsca uczestnik otrzymuję nagrodę w wysokości 100,00 zł.  

 

III. Terminarz Konkursu:  

Ogłoszenie Konkursu – do 14 września 2018 r.  

Zgłoszenia uczniów do Konkursu – do 30 września 2018 r.  

Rozwiązywanie testu konkursowego - 9 listopada 2018 r., sala nr 4, godzina 8.55 - 9.40.    

Dogrywka w formie ustnej – 12 listopada 2018 r., godzina 9.00. 

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród – 12 listopada 2018 r., godzina 11.30.   

 

IV. Zalecana literatura:  

 podręczniki do historii dla liceum ogólnokształcącego,  

 encyklopedie ogólne i tematyczne,  

 leksykony historyczne,  

 słowniki historyczne i tematyczne,  

 atlas historyczny Polski.  

 

                                                                                          Organizator Konkursu  
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