Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego
„Drogi Polski do niepodległości”
OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
1. ORGANIZATOR: – Szkoła Podstawowa w Malcu
2. Cele konkursu:
- Upamiętnienie 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
- Zapoznanie uczestników z różnymi hipotezami naukowymi dotyczącymi koncepcji
odzyskania niepodległości przez paostwo polskie;
- Uświadomienie uczestnikom znaczenia wydarzeo z 1918 roku dla losów narodu polskiego;
- Budzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy na temat ziem polskich na początku XX
wieku;
- Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu
polskiego.;
- Przybliżenie wiedzy o osobach zasłużonych dla odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę;
- Zwrócenie uwagi młodzieży na koniecznośd zachowania pamięci o przeszłości
- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych
w różnych źródłach.
3. Zakres i tematyka:
Konkurs obejmuje historię ziem polskich i walki o niepodległośd od 1907 do 1921 r. czyli od
zakooczenia rewolucji 1905 roku do podpisania traktatu ryskiego i trzeciego powstania
śląskiego.
4. Harmonogram Konkursu:
Konkurs odbędzie się 26 X 2018 roku.
5. Sposób przeprowadzenia:
Klasy V - VIII wyłaniają trzy osobowe reprezentacje które startują w konkursie
Konkurs składa się z 3 części
a. Reprezentacje klas piszą test z wiedzy historycznej
b. Etap Muzyczny (Organizuje Pan Bakalarski)
c. Etap zadawania pytao ustnie
6. Literatura
a. Wczoraj i Dziś podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowe, , J Kłaczkow, A
Łaczkiewicz, S Roszak, s. 141 – 146, 170 – 174, 180 – 183, 218 – 234.
b. Sebastian Adamkiewicz, Kalendarium niepodległościowe
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe
c. Piotr Szlanta, Polskie drogi ku niepodległości - wersja rozszerzona
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersjarozszerzona/
d. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Praca zbiorowa:

e. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamioski, F. Musiał, http://www.polska1918-89.pl
rozdziały: 1. Droga do niepodległej Polski i 2. Budowa niepodległej Polski (1918–1921).
Obowiązują treści rozdziałów bez materiałów uzupełniających
f. Lista pieśni patriotycznych
Literatura dodatkowa
g. Wielka historia Polski t. 8; Od Niewoli do niepodległości; J Bószko Kraków 2000 s. 267 –
310, 335 – 381 (bez kapsuł)
h. Historia polski 1795 – 1919, Andrzej Chwalba Kraków 2000 s. 569 – 594
i. Historia Polski 1918 – 1939 C Sowa, A Brzoza , Kraków 2006 s. 17 – 50.
7. Nagrody
Zwycięska reprezentacja otrzymuje oceny cząstkowe 6 z historii
Druga i trzecia reprezentacja otrzymają cząstkowe oceny 5 z historii.

Opracował dr Łukasz Jarosz

