Regulamin powiatowego
konkursu historycznego
„Od upadku I Rzeczpospolitej do odzyskania niepodległości”

Zasady ogólne:
Konkurs organizowany jest przez Liceum Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej
oraz trzecich gimnazjalnych.
 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Konkurs na
etapie szkolnym przeprowadzają komisje szkolne złożone z nauczycieli historii w
składzie trzech osób, powołane przez Dyrektorów szkół uczestniczących w konkursie.
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2. Cele konkursu:
 Zapoznanie uczestników z historią Polski od jej upadku do odzyskania niepodległości
ze szczególnym uwzględnieniem zrywów narodowo – wyzwoleńczych i walką
Polaków „za wolność waszą i naszą”;
 Budzenie zainteresowania przeszłością;
 Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
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Zakres i tematyka:
Legiony Polskie we Włoszech.
U boku Napoleona.
Księstwo Warszawskie.
Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim.
Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim.
Powstanie Listopadowe.
Wojna polsko - rosyjska 1831 (z uwzględnieniem powiatu golubsko-dobrzyńskiego).
Represje po powstaniu listopadowym.

9. Udział Polaków we Wiośnie Ludów.
10. Powstanie Styczniowe (z uwzględnieniem powiatu golubsko-dobrzyńskiego).
11. Walka z rusyfikacją i germanizacją.
12. Powstanie 1905 roku.
13. Sprawa polska podczas pierwszej wojny światowej.
14. Odzyskanie niepodległości.
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Harmonogram Konkursu:
Ogłoszenie konkursu 28 lutego 2019 roku
Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do 26 kwietnia 2019 r.
Etap powiatowy odbędzie się 17 maja 2019 r.

5. Sposób przeprowadzenia:
Etap powiatowy – finał Konkursu.
 Finał konkursu ma formę testu, który wyłowi trójkę zwycięzców ,laureatów (30 %
ogółu uczestników ) oraz finalistów konkursu. W wypadku jeżeli więcej niż trzech
uczestników uzyska tą samą ilość punktów to wtedy zostanie przeprowadzona
dogrywka , która wyłoni trójkę zwycięzców.

6. Nagrody
 Dla zwycięzców
i finalistów konkursu oraz ich opiekunów organizatorzy
przygotowali nagrody.
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