Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”

REGULAMIN
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny
światowej: kampania wrześniowa” jest Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL
z siedzibą w Warszawie.
2. W roku szkolnym 2016/2017 Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach
wiekowych:




dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI (test i praca plastyczna)
dla uczniów gimnazjum (test i praca fotograficzna)
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (test i praca fotograficzna)

3. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej:
kampania wrześniowa”:







rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Ojczyzny, Europy i świata;
budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów podczas kampanii
wrześniowej;
kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
propagowanie uroczystego obchodzenia rocznic historycznych związanych
z kampanią wrześniową;
rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych
w różnych źródłach (np. mapa, plan, tekst źródłowy, książka, film, itp.).

4. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej:
kampania wrześniowa”:
a) TEST


przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych;
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składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1 punkt za prawidłową
odpowiedź) oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów);



przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją
przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi;



do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim
wkładem; nie wolno korzystać z ołówka i korektora;



odpowiedzi do testu uczeń udziela na kartach odpowiedzi przesłanych przez
Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, które następnie zostaną odesłane do niego
celem sprawdzenia. Arkusze testów konkursowych pozostają własnością ucznia.

Zakres tematyczny testu dla szkoły podstawowej:
1. Bitwy (Westerplatte, Wizna, Bzura, Kępa Oksywska, Warszawa, Hel, Kock [data,
dowódcy, nazwy jednostek]).
2. Armie polskie (dowódcy, nazwy jednostek, usytuowanie na mapie).
3. Polska Marynarka Wojenna we wrześniu 1939 r. (jej stan i działania, m.in: ORP
Orzeł, ORP Gryf, ORP Wicher, ORP Wilk, ORP Grom).
4. Założenia niemieckiego planu Fall Weiss.
5. Agresja radziecka na Polskę (data, główne miejsca walk).
6. Ważne daty i pojęcia (m.in. 1.09.1939, 17.09.1939, 2.10.1939, 5.10.1939; dziwna
wojna, kampania wrześniowa, Polskie Termopile, okupacja, agresja).
Zakres tematyczny testu dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
1. Położenie międzynarodowe Polski w 1939 roku.
2. Potencjały militarne Polski i III Rzeszy.
3. Społeczeństwo polskie w obliczu agresji.
4. Wybuch II wojny światowej.
5. Bitwa graniczna 1-3 września 1939.
6. Obrona Wybrzeża, bitwa o Gdynię i Kępę Oksywską.
7. Bitwa nad Bzurą.
8. Przedmoście rumuńskie.
9. Wkroczenie Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski.
10. Internowanie władz Rzeczypospolitej.
11. Obrona Lwowa.
12. Obrona Warszawy i Modlina.
13. Ostatnie bitwy września.


LITERATURA KONKURSOWA: podręczniki do
tematyczne, Internet, encyklopedie, atlasy historyczne.

historii,

wydawnictwa
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b) KONKURS PLASTYCZNY


Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IVVI);



tematem pracy jest kampania wrześniowa i związane z nią wydarzenia oraz postaci
historyczne – uczeń może wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie
z kampanii wrześniowej lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające
kampanię np. pomniki, rzeźby, itp.;



zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 przy
wykorzystaniu dowolnej techniki (oprócz technik przestrzennych);



prace plastyczne muszą być zatytułowane i zawierać ponadto: imię i nazwisko autora
oraz opiekuna i dane adresowe szkoły.

c) KONKURS FOTOGRAFICZNY
uczniów

gimnazjum

i

szkół



Konkurs fotograficzny
ponadgimnazjalnych;



tematem pracy jest kampania wrześniowa i związane z nią wydarzenia oraz postaci
historyczne – uczeń może wykonać zdjęcie przedstawiające miejsca lub obiekty
związane z kampanią wrześniową, pomniki oraz rzeźby upamiętniające bohaterów
kampanii;



zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie jednego zdjęcia czarno-białego lub
kolorowego w formacie 15x21 cm;



zdjęcie należy wydrukować na papierze fotograficznym;



zdjęcie musi być zatytułowane i zawierać ponadto: imię i nazwisko autora oraz
opiekuna i dane adresowe szkoły.

jest

adresowany

do

Informujemy, iż Organizator nie odsyła prac plastycznych oraz fotograficznych.
5. Organizacja Konkursu


Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody
i obsługa techniczna Konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek
bankowy Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu wynosząca 7 zł od osoby.



Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób. Uczestnik Konkursu może
wziąć udział w obu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z nich.



Każda szkoła wyznacza Szkolnego Organizatora Konkursu, którego zadaniem jest:
- ogłoszenie Konkursu w szkole,
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- zgłoszenie szkoły do Konkursu wraz z liczbą zainteresowanych uczniów i podziałem
na kategorie,
- przesłanie wpłaty na konto Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu,
- organizacja i przeprowadzenie testu w szkole,
- przesłanie do Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu kart odpowiedzi, prac
plastycznych lub fotograficznych wraz z imienną listą uczestników opatrzoną
pieczątką szkoły,
- przekazanie uczniom wyników przesłanych przez Ogólnopolskiego Organizatora
Konkursu.


Szkolny Organizator Konkursu przesyła zgłoszenie wypełnione na formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.ceh-mysliciel.pl
(zaznaczając wybraną formę uczestnictwa: test, praca plastyczna lub praca
fotograficzna) oraz dokonuje wpłaty na konto Ogólnopolskiego Organizatora
Konkursu do dnia 24 października 2016 roku:
Nazwa odbiorcy
Numer rachunku odbiorcy
Kwota
Nazwa zleceniodawcy
Tytuł wpłaty



CEH MYŚLICIEL
74 1140 2004 0000 3702 7640 4068
W zależności od liczby uczniów biorących udział w konkursie
Dane adresowe szkoły (nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy)
Imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu
test – liczba uczestników, praca plastyczna – liczba uczestników,
praca fotograficzna – liczba uczestników

Testy z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora
Konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 21 listopada 2016 roku.
W przypadku nie otrzymania przesyłki (testy, karty odpowiedzi, instrukcja dla
Szkolnego Organizatora Konkursu) w w/w terminie prosimy o pilny kontakt
z Ogólnopolskim Organizatorem Konkursu.



Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku.
Czas trwania: 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.



Karty odpowiedzi, prace plastyczne lub fotograficzne wraz z listami imiennymi
uczestników należy wysłać najpóźniej 25 listopada 2016 roku Ogólnopolskiemu
Organizatorowi Konkursu.



Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ogólnopolskiego
Organizatora Konkursu do dnia 20 grudnia 2016 roku.



Każda szkoła biorąca udział w Konkursie otrzyma listę imienną wszystkich
uczestników wraz z wynikami testu. Wyniki i dyplomy wraz z nagrodami zostaną
przesłane do szkół w styczniu 2017 roku.
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6. Nagrody dla uczestników Konkursu w kategorii test, praca plastyczna i praca
fotograficzna dla poszczególnych poziomów szkół:
- I miejsce w kraju – nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego (smartfon, smartwatch,
aparat cyfrowy lub tablet)
- II miejsce w kraju – odtwarzacz mp3 lub odtwarzacz mp4
- III miejsce w kraju – pendrive lub głośniki komputerowe
Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepszy uczeń w szkole – dyplom
laureata.
7. Nagrody dla Szkolnych Organizatorów Konkursu:
Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi min. 30 uczniów otrzyma w prezencie zestaw
piśmienniczy.
Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma pisemne podziękowanie w formie
dyplomu za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na terenie szkoły.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna
prawnego na publikację i przetwarzanie danych osobowych ucznia wyłącznie na potrzeby
Konkursu (dotyczy publikacji prac plastycznych/prac fotograficznych/wyników testów
Konkursu na stronie internetowej Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL).
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL
© 2016 CEH MYŚLICIEL
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