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Regulamin  
Międzyszkolnego Konkursu  

,,Drogi Polaków do Niepodległości” 
 

pod patronatem  
Burmistrza Gminy Sulejów  p. Wojciecha Ostrowskiego 

 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie serdecznie zaprasza do udziału                    

w konkursie w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
Organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze we współpracy z nauczycielami języka polskiego                           
oraz historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w  Sulejowie. 
 
Regulamin konkursu: 
 
I. Cele konkursu: 
 
a) zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej czasów zaborów  oraz odzyskania przez 

Polskę Niepodległości w 1918 r.,  
b) wychowanie w duchu wartości patriotycznych, budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej,  
d)     mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy, 
e)     rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, 
f)      pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, 
g)     popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, 
h)     aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, 
i)      kształtowanie gustów czytelniczych, 
j)      podniesienie poziomu czytelnictwa. 
 
II. Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII oraz II gimnazjum. 
Każda ze szkół biorących udział w konkursie wybiera troje uczestników, którzy stanowią reprezentację 
drużynową szkoły.   
 
III. Forma konkursu: Konkurs drużynowy   
 
Konkurencje 
 
1. Plakat pod hasłem: W 100-lecie Niepodległości –publikacja prac na stronie Urzędu (po zakończeniu konkursu) 
2. Quiz wiedzy historycznej i znajomości utworów literatury pięknej ( rywalizacja  3-osobowych drużyn). 
 
Zakres tematyczny: 
 

 Wiedza historyczna obejmująca okres 1772- 1920 
 

- pierwszy, drugi, trzeci rozbiór Polski, 
- insurekcja kościuszkowska, 
- powstanie listopadowe, 
- powstanie styczniowe, 
- udział Polaków w I wojnie światowej, 
- Bitwa Warszawska w 1920r. 
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 Utwory literackie- geneza, treść;   

 
-  A. Mickiewicz ,,Pan Tadeusz” (FRAGMENTY) – Księga I ,,Gospodarstwo” Księga XI „Rok 1812”,  
               Księga XII „Kochajmy się”, ,,Epilog”; oraz wiersze:                   
  ,,Reduta  Ordona”, „Do matki Polki”, ,, Oda do młodości”, 
- Cyprian Kamil Norwid –„Moja piosnka II”, ,,Fortepian Chopina”, ,, Bema Pamięci żałobny rapsod”, 
- Juliusz Słowacki –„Sowiński w okopach Woli”, ,,Grób Agamemnona”, 
- Józef Wybicki –„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”,  
- Maria Konopnicka -,,Rota”,  
- Stefan Żeromski - ,,Syzyfowe prace” (fragment książki: Rozdział XV Lekcja polskiego),   
- Eliza Orzeszkowa – „Gloria victis”,  
- Henryk Sienkiewicz – „Latarnik”,  
- Stefan Żeromski – „Rozdziobią nas kruki, wrony”. 
 

 Dzieła filmowe- geneza,  tło historyczne:  
 Eliza Orzeszkowa ,, Nad Niemnem” (frag. filmu, fragm. książki- w drodze na Mogiłę Powstańców- 
wspomnienia   Janka Bohatyrowicza) 
 

 Historia Polski 1772-1920 w malarstwie i muzyce:  ( Dzieła malarskie; muzyka Fryderyka Chopina) 
Aleksander Gierymski, Artur Grottger, Wojciech Kossak, Jan Styka, Józef Chełmoński, Jan Matejko  
 

 Bojownicy o wolność Ojczyzny:   
Tadeusz Kościuszko, Adam Jerzy Czartoryski, książę Józef Poniatowski, Jan Henryk Dąbrowski, Józef 
Wybicki, Piotr Wysocki, Romuald Traugutt (Kim byli, z jakim wydarzeniem historycznym wiąże się ich 
postać, ciekawostki) 
 

 Twórcy  Niepodległej Polski:  
Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Mościcki, Roman Dmowski. 
 (Kim byli, z jakim wydarzeniem historycznym wiąże się ich postać, cytaty, powiedzenia, ciekawostki) 
Źródła: Wikipedia  

 
 Twórcy polskiej kultury:  

Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Wyspiański  (Życie i twórczość)  
 
3. Nagranie utworu muzycznego( teledysku) związanego z tematyką niepodległościową lub wykonanie utworu 
na  żywo. (Zadanie nie jest obowiązkowe, ale przyznawane są dodatkowe punkty dla drużyny). 
 
4. Wcześniejsze wykonanie i  przedstawienie prezentacji multimedialnej lub filmu pod hasłem:  ,,Polska naszych 
marzeń- 100 lat Niepodległości”. Prezentacja musi zawierać najważniejsze, zdaniem uczniów,  wydarzenia                        
z  historii Polski od 11. 11.1918 do 11.11.2018r.  nie może przekraczać  5 minut.  
(Wykonanie nie jest obowiązkowe, ale przyznawane są dodatkowe punkty dla drużyny). 
 
Źródła: 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego z j. polskiego i historii na II i III etapie edukacyjnym poszerzone o zagadnienia 
szczegółowe opisane w regulaminie.   
 
IV.  Nagrody 
Laureaci konkursu – trzy zwycięskie drużyny otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy 
ufundowane przez organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
 
Fundatorzy nagród:  
- Burmistrz  Sulejowa  p. Wojciech Ostrowski -nagroda specjalna (niespodzianka), 
- Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego Filia Piotrków   
  Trybunalski, 
- Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego, 
- Bartosz Borkowski  w-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, 
- Szkoła  Podstawowa Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. 
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V.  Termin konkursu: 09.05.2018r. 
VI.  Zgłoszenia do udziału w konkursie: 06.04.2018r. 
 
 
 
 
 

 

Karta uczestnictwa w Konkursie 
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