REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
HISTORYCZNEGO

Niepodległa Polska
1918-1939
1. Organizator:
 Szkoła Podstawowa w Liczu

2. Celem konkursu jest:


popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,



podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia,



pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, otwieranie się na świat zewnętrzny
i jego różnorodny dorobek cywilizacyjno-społeczny i polityczny,



rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo-skutkowych,



uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny
świat i relacje międzynarodowe,



kształtowanie u uczniów analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy oglądu świata,



wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych, które
pozwoliły minionym pokoleniom Polaków znaleźć miejsce ich Ojczyźnie w rodzinie krajów
Europy,



3.

wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

Organizacja Konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Liczu

szczególnie zainteresowanych historią Polski w 20-leciu międzywojennym. Uczniowie biorący
udział w konkursie powinni wykazywać się umiejętnościami oraz wiedzą wynikającą z Podstawy
Programowej kształcenia ogólnego historii dla szkół podstawowych.
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Zakres tematyczny:
Historia Polski – lata 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem:
 sprawy polskiej po I wojnie światowej, tj. walki Polaków o granice odrodzonej
Rzeczpospolitej,
 struktury narodowościowej II Rzeczpospolitej,
 życia politycznego w Polsce pierwszych lat niepodległości,
 osiągnięć i niepowodzeń Polski w 20-leciu międzywojennym,
 problemów gospodarczych i sytuacji międzynarodowej II Rzeczpospolitej.

4. Sposób przeprowadzenia:
 Konkurs odbędzie się 06.11.2019 r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.10.2019 r.
 Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone przez komisję szkolną powołaną przez
dyrektora szkoły. Odbywać się będą w formie pisemnej – testu rozwiązywanego przez 45
minut. Test zawierać będzie zadania oparte o literaturę obowiązkową z uwzględnieniem
materiałów dodatkowych (stron internetowych). Niezbędne materiały pomocnicze znajdują
się w załączniku niniejszego Regulaminu.
 Zadania konkursowe zawierać będą pytania zamknięte i otwarte. Komisja szkolna na
podstawie sprawdzonych prac wyłoni trzech zwycięzców. Decyzja komisji szkolnej jest
ostateczna.

5. Nagrody
 Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
 Rozdanie nagród odbędzie się podczas wieczornicy poświęconej 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanej w Szkole Podstawowej w
Liczu.
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Materiały dla uczniów – załącznik do regulaminu konkursu

Niepodległa Polska
1918-1939
Literatura
1) T. Małkowski, Historia 7, Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Gdańsk 2017.
Tematy z podręcznika:
1) Od zbrojnego pokoju do I wojny światowej.
2) O wolną Polskę.
3) Odzyskanie niepodległości.
4) Walka o granice.
5) Wojna polsko-radziecka.
6) Rzeczpospolita Polska.
7) Pierwsze lata niepodległej Polski.
8) Pod rządami sanacji.
9) Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej.
10) Problemy gospodarcze i narodowościowe.
11) Nauka i kultura II Rzeczpospolitej.
12) Marsz ku wojnie.
2) Strony internetowe:
http://www.polska1918-89.pl/droga-do-niepodleglej-polski,20.html
http://www.polska1918-89.pl/osiagniecia-i-niepowodzenia-ii-rzeczypospolitej,27.html
http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-polski-1918%E2%80%931921,21.html
http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html
http://www.polska1918-89.pl/zycie-polityczne-w-polsce-pierwszych-lat-niepodleglosci,23.html
http://www.polska1918-89.pl/polska-pod-rzadami-jozefa-pilsudskiego,25.html
http://www.polska1918-89.pl/ostatnie-lata-niepodleglosci,26.html
http://www.polska1918-89.pl/problemy-gospodarcze-i-sytuacja-miedzynarodowa-w-pierwszychlatach-nie,24.html
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