REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
O
TADEUSZU KOŚCIUSZCE

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP im. T. Kościuszki
w Garwolinie.
2. Organizator konkursu powołuje Komitet Organizacyjny konkursu w skład którego wchodzą:
 mgr Krystyna Michalik
 mgr Mariusz Dudziński
 mgr Iwona Górska
3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
4. W skład Komisji wchodzą członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu oraz przedstawiciel
samorządu uczniowskiego.

II. CELE I UCZESTNICY KONKURSU:

1. Celem konkursu jest:




Poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki.
Utrwalenie wizerunku Tadeusza Kościuszki jako patrona Szkoły.
Integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do konkursu.
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Kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa.
Kształtowanie postawy patriotyzmu

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP im. T. Kościuszki w Garwolinie.
3. Każdą klasę reprezentuje wybrana wcześniej dwuosobowa drużyna.

III.

PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY OCENIANIA

Przebieg
1. Powitanie uczestników konkursu, zaproszonych gości, przedstawienie Jury.
2. Zapoznanie uczestników z przebiegiem i regulaminem konkursu.
3. Prezentacja drużyn poszczególnych klas pierwszych.
4. Pierwsza seria pytań - pytania zamknięte.
5. Praca z tekstem źródłowym.
6. Druga seria pytań - pytania otwarte.
7. Puzzle - ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści - czas - 3 min.
8. Praca z mapą konturową.
9. Trzecia seria pytań - pytania zamknięte.
10. Przygotowanie i prezentacja wezwania narodu polskiego do powstania przeciwko zaborcom.
11. Podliczenie punktacji poszczególnych drużyn.
12. Podanie wyników konkursu - wyłonienie zwycięzców.
13. Podsumowanie konkursu.

Zasady oceniania
1. Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradza się.
Odpowiedzi udziela jedna osoba z drużyny.
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2. W każdej serii uczniowie losują pytania jednokrotnie. Odpowiedzi punktowane są
następująco:
a) Pytania zamknięte:



1 pkt - odpowiedz prawidłowa
0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak.

b) Pytania otwarte:




2 pkt - odpowiedź prawidłowa
1 pkt - odpowiedź niepełna
0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak.

3. Tekst źródłowy - przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej
odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem. Punktacja od 0 do 3 pkt.
4. Puzzle - ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści. Można otrzymać od 0 do 3 pkt.
5. Mapa konturowa - podkreślenie na mapie nazw pięciu miejscowości, które związane są z
bitwami stoczonymi z wojskami rosyjskimi w 1794 r.. Zadanie punktowane w skali: 0 - 2 pkt.
6. Przygotowanie pisemnego wezwania do powstania narodu polskiego przeciwko zaborcom
punktowane jest od 0 do 3 pkt.
7. W przypadku remisu przewidywana jest dodatkowa seria pytań.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.

IV.

TERMINARZ

1. Termin zgłoszenia zespołów klasowych do konkursu - 18 października 2013 r.
2. Termin przeprowadzenia konkursu i ogłoszenie wyników – Dzień Patrona Szkoły.

V.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz pytań i odpowiedzi (Załącznik Nr 1 i 2).
2. Tekst źródłowy - Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty
źródłowe do nauki historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19) oraz wykaz
pytań do tej konkurencji (Załącznik Nr 3).
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3. TADEUSZ KOŚCIUSZKO - Fragment Panoramy Racławickiej autorstwa Jana Styki i Wojciecha
Kossaka - ilustracja do konkurencji opisanej w punkt 7 dotyczącym przebiegu konkursu
(Załącznik Nr 4).
4. Mapa konturowa "Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski" (Załącznik Nr 5).

Regulamin konkursu opracowali:
mgr K. Michalik
mgr M. Dudziński
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