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Serdecznie zapraszamy do udziału 

w II edycji POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY  

O ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ  

pt. „Między nami gwarkami” 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII 

szkół podstawowych Powiatu Tarnogórskiego  

i połączony zostanie ze spotkaniem z członkiem  

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej  
 

I. Organizator konkursu: 

1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich 

Górach. 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami  

i zabytkami własnego miasta. 

2. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o dziejach Tarnowskich Gór i Ziemi 

Tarnogórskiej.  

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł 

informacji. 

4. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego. 

5. Kształtowanie postaw zaangażowania w sprawy najbliższego otoczenia. 

6. Uświadomienie wartości własnego dziedzictwa regionalnego, szczególnie 

wynikającego z faktu wpisania Tarnowskich Gór na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

III. Formy i terminy przeprowadzania konkursu: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 Konkurs plastyczny – adresatami są uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych, którzy w terminie do 8 marca 2019 r. (piątek)  

nadeślą prace plastyczne. 

 Konkurs w postaci Testu wiedzy (Quizu) – skierowany do uczniów 

klas IV-VIII szkół podstawowych – odbędzie się 19 marca 2019 r. 

(wtorek) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowskich 

Górach. 

Prosimy o przybycie Uczniów wraz z Opiekunami na godzinę 8.15. 

IV. Organizacja konkursu:  

1. Konkurs przeprowadza Organizator konkursu, czyli Szkoła Podstawowa  

nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach, ul. Litewska 6. 
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2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych Powiatu Tarnogórskiego  

i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 Konkurs plastyczny – której tegorocznym hasłem przewodnim jest:  

„Magiczne zakątki Powiatu Tarnogórskiego”. 

Każdy uczestnik (uczeń klas I-III) samodzielnie (indywidualnie) 

wykonuje pracę – PLAKAT promujący Ziemię Tarnogórską. Plakat 

należy wykonać w formacie A3 (duży blok rysunkowy), techniką 

dowolną, w formie płaskiej.  

Prace należy opisać na odwrocie, podając imię i nazwisko uczestnika, 

klasę oraz nazwę i numer szkoły, e-mail i telefon kontaktowy. 

Prace należy dostarczyć do SP 15 w Tarnowskich Górach w terminie  

do 8 marca r. (piątek) – osobiście lub przesłać pocztą na adres szkoły: 

 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Gwarków Tarnogórskich 

ul. Litewska 6 

42-612 Tarnowskie Góry 

 

Decyduje data stempla pocztowego. 

 

Laureaci kategorii plastycznej zostaną poinformowani o tym 

fakcie telefonicznie.  
 

 
 Konkurs pisemny –  kategoria „Test wiedzy (quiz) o Ziemi 

Tarnogórskiej” – uczniowie pisemnie będą udzielać odpowiedzi na 

pytania, związane z tematyką dotyczącą Powiatu Tarnogórskiego. 

Prosimy, aby do tej kategorii wydelegować  

z każdej szkoły po jednej parze uczniów (dwie osoby – spośród 

uczniów klas IV-VIII). 

 Kategoria ustna – do tego etapu przechodzą pary uczniów, które 

zostaną wyłonione w części pisemnej ( „Test wiedzy o Ziemi 

Tarnogórskiej”).  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzania 

konkursu. 

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 11 marca 2019r. 

(do godziny 15:00) 

Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia) powinny 

zostać wysłane na adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 15 w 

Tarnowskich Górach, na adres: szkola_15@poczta.onet.pl.  

mailto:szkola_15@poczta.onet.pl
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Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać Oświadczenie  

(załącznik nr 2). 

 

V. Zakres tematyczny konkursu 

1. Od chłopa Rybki do UNESCO. 

2. Legendy powstania miast/ miasteczek Ziemi Tarnogórskiej 

(Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego, Kalet, Radzionkowa). 

3. Symbole i herby gmin. 

4. Topografia Powiatu Tarnogórskiego (mapa). 

5. Gminy miejskie i wiejskie.  

6. Architektura Powiatu Tarnogórskiego (zamki, pałace, rezydencje, 

charakterystyczne kamienice oraz architektura sakralna – kościoły). 

7. Przyroda Powiatu Tarnogórskiego. 

8. Akweny Powiatu Tarnogórskiego. 

9. Obiekty Powiatu Tarnogórskiego wpisane na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO.  

10. Sławni na Tarnogórskiej Ziemi. 

 

Zalecane strony internetowe: 

- http://www.powiat.tarnogorski.pl/ 

- https://tarnowskiegory.pl/ 

- https://www.tg.net.pl/ 

 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Gwarków Tarnogórskich  

ul. Litewska 6  

42-612 Tarnowskie Góry 

tel.(32) 285-51-16  

fax: (32) 285-51-16 

e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl 
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