Regulamin szkolnego konkursu historycznego
„Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”.

1. Zasady ogólne:
Konkurs organizowany jest przez IV LO im. T. Kościuszki w Krakowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Konkurs
przeprowadza komisja szkolna złożona z nauczycieli historii w składzie trzech osób,
powołana przez Dyrektora Liceum.

2. Cele konkursu:
Zapoznanie uczestników z postacią Naczelnika, jego dokonaniami i wkładem
w walkę o Niepodległość Stanów Zjednoczonych i Polski.
Uświadomienie uczestnikom ponadczasowego znaczenia dokonań T. Kościuszki dla
dziejów Europy i świata.
Rozpropagowanie znaczenia postaci Naczelnika dla rozwoju myśli technicznej,
w szczególności sztuki fortyfikacji.
Budzenie zainteresowania przeszłością.
Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.

3. Zakres i tematyka:
Konkurs obejmuje historię ziem polskich w XVIII - XIX wieku, historię Europy tego
okresu oraz walki o Niepodległość Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem
znajomości

źródeł

historycznych,

wykazanych

w Materiałach

dla

uczniów,

stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy konkursu zapoznają
się również z różnorodnymi hipotezami naukowymi i dyskusją naukową na temat
Naczelnika.

4. Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu nastąpi 23 stycznia 2017 r.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do 27 stycznia 2017 r.
u nauczycieli historii i historii i społeczeństwa.
Etap pierwszy odbędzie się 2 marca 2017 r.
Etap drugi odbędzie się 3 marca o 2017 r.

5. Sposób przeprowadzenia:
Etap pierwszy
Zadania konkursowe na pierwszym etapie mają formę pisemnego testu i zawierają
pytania zamknięte i otwarte. Komisja szkolna, na podstawie sprawdzonych prac,
wyłania sześciu zwycięzców – finalistów, którzy zdobyli największą ilość punktów.
Zostają oni zakwalifikowani do etapu drugiego.
Decyzja komisji szkolnej jest ostateczna.

Etap drugi – finał konkursu.
Finał konkursu odbędzie się jako otwarty turniej z udziałem publiczności, pierwsza
cześć przeprowadzona będzie w formie testu interaktywnego na platformie Kahoot.
Biorą w nim udział zwycięzcy pierwszego etapu. Druga część to odpowiedź ustna na
pytania przygotowane przez Komisję Konkursu.
Punkty zdobyte na etapie pierwszym nie są doliczane do dorobku punktowego
w finale konkursu.
Decyzja komisji jest ostateczna.

6. Nagrody
Nagrody przewidziane są dla trojga zwycięzców finału konkursu. Nagrody
ufundowane zostaną przez Radę Rodziców.

Załącznik:
Materiały dla uczniów szkolnego konkursu historycznego
„Tadeusz Kościuszko – bohater Dwóch Narodów”:

Podręcznik szkolny:

P. Klint, P. Galik, Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, cz. 2.
P. Klint, Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i
technikum, zakres rozszerzony, cz. 3.
Syntezy i monografie:
P. Hapanowicz, Kościuszko – szwajcarskie reminiscencje (1815-1817), Kraków 2015.
Kościuszce w hołdzie: praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Rokosza, Kraków 1994.
J. Lubicz- Pachoński, Bitwa pod Racławicami, Warszawa 1987.
B. Szyndler, Racławice 1794, Warszawa 2009.
B. Wachowicz, Matki Wielkich Polaków: „Serce mojej Ojczyzny – Mamo”, Warszawa
2016.
B. Wachowicz, "Nazwę Cię Kościuszko!": szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce,
Warszawa 2008.
Materiały internetowe:
http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/tadeusz-kosciuszko
https://pl.wikiquote.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko

