
 

Regulamin Konkursu Historycznego 

 „NIEPODLEGŁA NA ZAWSZE  – 230 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja” 

dla uczniów 6 i 7 klas Szkoły Podstawowej nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Jana Pawła II ul. Górczewska - 201  

w roku szkolnym 2020/2021 

1. Organizator:  

 Szkoła Podstawowa nr 82  

2. Uczestnicy konkursu:  

 Uczestnikami są uczniowie z klas VI i VII  

3. Cele konkursu:  

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie 

i pogłębianie wiedzy o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy 

 i zdobywania nowych umiejętności,  

 promowanie aktywności i osiągnięć uczniów,  

  rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów,  

 popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży,  

 rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – skutkowych,  

  wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

4. Zakres tematyczny: 

 Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z trzema rozbiorami,  

uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, Czasami Stanisławowskimi (klasy VI) oraz okresu 

porozbiorowym do czasów powstania styczniowego (dodatkowy zakres materiału dla klas VII). 

5. Literatura obowiązkowa:  

 Podręczniki do szkoły podstawowej z historii, strona internetowa e-podręcznik; 

 



 

 

6. Organizacja Konkursu: 

 Zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 28 kwietnia – środa 

 Zgłoszenia należy kierować do nauczyciela historii – Mariola Kalinowska ( poprzez 

aplikację Teams), 

 Konkurs odbędzie się w aplikacji FORMS  - zdalnie, (uczniowie zostaną 

poinformowani o sposobie przeprowadzenia konkursu); 

 Konkurs odbędzie się  30 kwietnia o godzinie 12.00, przewidywany czas trwania 

konkursu około 60 minut ( w tym 10 minut sprawy organizacyjne), konkurs będzie 

miał formę pytań otwartych i zamkniętych; 

7. Terminarz konkursu: 

 12 kwietnia (poniedziałek) – ogłoszenie konkursu 

 do 28 kwietnia (środa) – przyjmowanie zgłoszeń 

 7 maja (piątek) – ogłoszenie wyników konkursu 

8. Nagrody: 

 wszyscy uczestnicy otrzymują cząstkowe  oceny  bardzo dobry za udział w konkursie, 

 zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują cząstkowe oceny – celujący  

z przedmiotu historia, 

 uczeń otrzymuje wpis do Librusa jako uwagę pozytywną, 

 każdy uczeń otrzymuję dyplom; 

 trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe;  

9. Postanowienia końcowe: 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UCZESTNICTWO 

DZIECKA W KONKURSIE. 


