
XXV  LAT  III  RZECZYPOSPOLITEJ  

 

KONKURS 

 

Cele konkursu:  

 

1) Uczczenie XXV  rocznicy pierwszych   częściowo demokratycznych 

wyborów do Sejmu i Senatu, których wynik zdecydował o upadku systemu 

komunistycznego w Polsce i w Europie. 

 

2) Zwrócenie uwagi na społeczne, gospodarcze i polityczne  sukcesy                              

i osiągnięcia oraz  niepowodzenia III Rzeczypospolitej.  

 

3) Przypomnienie i utrwalenie w pamięci  młodego pokolenia zasług i dokonań 

ludzi, dzięki którym od  25 lat  żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce. 

 

4) Rozwój zainteresowań najnowszą historią Polski wśród młodzieży. 

 

5) Kształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

Zespół Nauczycieli Historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu 

Podlaskim. 

 

Uczestnicy Konkursu:  

 

 Młodzież  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z powiatu radzyńskiego 

oraz zainteresowanych szkół spoza powiatu. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

 

Historia Polski, w tym Lubelszczyzny  w latach 1989 – 2014 z uwzględnieniem 

wydarzeń poprzedzających wybory 4 czerwca 1989 r.  

Tematyka zawarta w podstawie programowej historii, wiedzy o społeczeństwie i 

geografii dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz innych przedmiotów z 

kształcenia ogólnego. 

 

Etapy i forma konkursu: 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: etap szkolny oraz etap finałowy. 

 



Konkurs na etapie szkolnym polega na rozwiązaniu  testu jednokrotnego                    

i wielokrotnego wyboru.  Uczestnicy otrzymają od 30  do 40  zadań.  

Do etapu finałowego każda szkoła może zgłosić od 1 do 4 uczniów, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów miejsce 

wyższe zajmuje uczeń, który  „później” udzielił błędnej odpowiedzi. 

 

Etap finałowy: 

  

Część pierwsza: Test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru ( 40 – 50 zadań 

testowych.) 

 

Część druga: Rozwiązywanie przez zespoły uczniów reprezentujące  szkoły.  

 zadań problemowych, opartych w dużej mierze na materiałach 

ikonograficznych i fonicznych. 

 

W części II biorą  udział  po trzy zespoły z każdej kategorii, które uzyskały 

najlepsze wyniki. 

Zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyskał najwięcej punktów. Do liczby 

uzyskanych punktów wlicza się punkty z testu finałowego oraz z części II.  

 

Nagrody: 

 

- dla wszystkich uczestników etapu finałowego dyplomy  potwierdzające udział 

w Konkursie, 

 

- dla laureatów Konkursu ( 3- 5 osób )  w każdej kategorii: gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne - nagrody  rzeczowe ufundowane przez sponsorów, 

 

- dla najlepszych zespołów w każdej kategorii okolicznościowe dyplomy, 

 

- dla opiekunów młodzieży dyplomy uznania. 

 

Fundatorzy nagród:  

 

- Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w MEN 

 

- Pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński 

 

- Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 

 

Terminarz Konkursu: 

 

Ogłoszenie konkursu - do 21 marca 2014 r.  



 

Zgłaszanie zainteresowanych szkół do Organizatora – do 8 kwietnia 2014 r. 

 

Przesłanie zadań testowych ( w jednym egzemplarzu ) do szkół, które zgłosiły 

udział w Konkursie – do 11 kwietnia 2014 r. 

 

Etap pierwszy: 18 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 

 

Przesłanie protokołów do organizatora konkursu – 30 kwietnia 2014 r. 

 

Finał konkursu: 4 czerwca 2014 . 

 

Zasady organizacyjne: 

 

Dyrektor szkoły  wyznacza Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

 

Szkolny Koordynator Konkursu: 

 

1) Informuje uczniów o Konkursie.  

2) Sporządza listę zainteresowanych uczniów. 

3) Zgłasza szkołę do Organizatora Konkursu.  

4) Przygotowuje odpowiednią liczbę zadań testowych dla uczestników 

Konkursu. 

5) Sprawdza prace konkursowe. 

6) Sporządza protokół z przebiegu etapu szkolnego Konkursu i przesyła do 

Organizatora. 

7) Inne zadania związane ze sprawnym przebiegiem Konkursu. 

 

Uwagi końcowe: 

 

1. Zaleca się aby korespondencja między Organizatorem Konkursu  a Szkolnym 

Koordynatorem Konkursu odbywała  się drogą elektroniczną: 

 

2. Zgłoszenie szkoły  do udziału w Konkursie można dokonać na piśmie  lub 

pocztą elektroniczną: 

Adres szkoły:  

Tadeusz Pietras I Liceum Ogólnokształcące, 

 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Partyzantów 8  

 

Adres poczty elektronicznej: 

tadeusz-pietras@wp.pl 

 

 

mailto:tadeusz-pietras@wp.pl


3.W zgłoszeniu należy podać: 

a)  Nazwę szkoły. 

b) Liczbę  uczniów deklarujących udział w konkursie, 

c) Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu, 

d) Adres poczty elektronicznej Koordynatora Konkursu, na który zostanie 

przesłany zestaw zadań konkursowych, wzór poprawnych odpowiedzi oraz wzór 

protokołu. 

 

4. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

 

 Nadzór nad przebiegiem Konkursu- mgr Ewa Grodzka –dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 

 

Za część merytoryczną Konkursu – mgr Tadeusz Pietras – nauczyciel historii. 

 

Za inne zadania organizacyjne: 

 

Mgr Beata Jesionek 

Mgr Monika Nowicka 

Mgr Ewa Skrzypczak 

Mgr Katarzyna Skrzeczkowska 

Mgr Jacek Woźniak 

 

 

Przesłane do Szkolnego Koordynatora Konkursu zadania testowe są poufne do 

dnia 18 kwietnia do  godz. 9.00 

  

W sprawach budzących wątpliwości należy kontaktować  się                                              

z  panem T. Pietrasem ( tel. 600916263 ) 

 

 

                                                      Za zgodność Regulaminu z oryginałem 

 

 

                                     Tadeusz Pietras 

 
 


