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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

z okazji 100-lecia niepodległości Polski 

z elementami historii miasta Pruszcz Gdański i powiatu gdańskiego 
Konkurs jest częścią realizacji projektu: „Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, zatwierdzonego na 

sesji Rady Miasta w dniu 19.12.2017 r., objętego honorowym patronatem Burmistrza Miasta Janusza 

Wróbla. Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Pruszczu Gdańskim. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4, im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim, ul. Kasprowicza 16. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych i klasy III  gimnazjów 

z Pruszcza Gdańskiego. 

3. Cele  konkursu: 

 uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

 upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski; 

 kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami miasta Pruszcz 

Gdański i powiatu gdańskiego; 

 integracja młodzieży szkół miasta Pruszcz Gdański;  

 wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. 

4. Zakres materiału: 

 Treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego klasy IV- VIII szkoły 

podstawowej: 

 sprawa polska w czasie I wojny światowej, 

 odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej; 

 Ignacy Jan Paderewski- mąż stanu; 

 dzieje Pruszcza i powiatu Gdańskie Wyżyny w okresie Wolnego Miasta Gdańska; 

 Polacy w powiecie Gdańskie Wyżyny (życie, działalność polityczna i szkolnictwo polskie) 

5. Termin konkursu:  

Konkurs odbędzie się w listopadzie 2018 r. 

Szczegółowe informacje do szkół zostaną przesłane we wrześniu 2018 r. oraz umieszczone 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4. 

6. Etapy konkursu: 

 I etap- eliminacje szkolne- przeprowadzane przez nauczycieli historii lub innych 

wyznaczonych przez dyrektora, w każdej ze zgłoszonych szkół, w wybrany przez siebie 

sposób. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięcioro uczniów. 

 II etap- konkurs międzyszkolny przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu 

Gdańskim. 

7. Przebieg konkursu międzyszkolnego: 

Konkurs międzyszkolny składa się z 3 części: 

I część- indywidualny test wiedzy-  dzieje Pruszcza i powiatu Gdańskie Wyżyny w okresie Wolnego 

Miasta Gdańska; życie, działalność polityczna Polaków i szkolnictwo polskie w powiecie Gdańskie 

Wyżyny; 
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Punkty uzyskane przez uczniów jednej szkoły sumują się. 

II część- drużynowa – drużyny odpowiadają na losowo wybrane pytania z historii Polski, 

III część- drużynowa- drużyny odpowiadają na te same pytania dotyczące działalności 

politycznej I.J. Paderewskiego. 

O wyniku konkursu decyduje suma punktów uzyskana przez uczniów jednej szkoły 

we wszystkich trzech częściach. 

8. Komisja Konkursowa. 

Test wiedzy oraz odpowiedzi uczniów ocenia Komisja Konkursowa, zgodnie z przygotowanym 

przez organizatorów kluczem odpowiedzi. 

Komisję Konkursową tworzą: nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu 

Gdańskim oraz wszyscy nauczyciele- opiekunowie uczestników konkursu. 

Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu i ogłasza jego wyniki. 

 

9. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły do udziału do dnia 28.09.2018r. 

na adres mailowy : szkola4pruszcz@op.pl oraz przesłanie do dnia 26.10.2018r.  Karty 

zgłoszenia szkoły z imiennym wykazem  uczestników oraz opiekunów (załącznik nr 1). 

Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć wypełnioną 

Zgodę na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2) podpisaną przez rodzica/ prawnego 

opiekuna.  

Podpisując kartę zgłoszenia udziału w konkursie rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikacje wyników 

konkursowych w Internecie. 

 

10. Wykaz proponowanej literatury: 

 Podręczniki do szkoły podstawowej i gimnazjum zatwierdzone przez MEN 

 Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku pod red. Błażeja Śliwińskiego, Urząd Miasta Pruszcz 

Gdański, 2008; 

 W cieniu Gdańska Józefa Krośnicka,  T. 3:1772- 1945, Pruszcz Gdański,  Agni 2006; 

 Lata międzywojenne- mniej znana karta historii Pruszcza, Marek Kozłow,  Więzi.-2003, nr 1, 

s. 3-4 

 Lata międzywojenne w okolicach Pruszcza: Trąbki Wielkie, Mierzeszyn (…), Marek Kozłow, 

Więzi- 2003, nr 2, s. 3 – 4  

 Dowolna biografia I. J. Paderewskiego (przykładowo Maria Śladowska  Ignacy Jan Paderewski. 

Seria: 90. Rocznica odzyskania niepodległości, Wyd. Sejmowe, 2008) 

 Filmy: Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii, cz.2 O niepodległą, reż. A. Chiczewski, TVP 1999; 

Paderewski- mistrz tonów i mąż stanu,  reż. Bohdan Rączewski, TV 2001 

 

Organizatorzy 

mgr Milena Radziszewska- Senejko (szkolny koordynator projektu) 

mgr Anna Kokoszyńska                                                                                      


