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Cele: 

1) Edukacyjny: 

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień historycznych i artystycznych uczniów, 

 zainteresowanie wiedzą historyczną i literaturą,  

 utrwalenie u uczniów zdobytych wiadomości, 

 budowanie świadomości historycznej, 

 pobudzenie do twórczego myślenia, 

 wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych,  

 stworzenie uczniom możliwości pogłębienia posiadanej wiedzy i umiejętności pracy z 

literaturą popularnonaukową, 

 kształtowanie umiejętności komunikacji w języku obcym; 

2) Wychowawczy 

 wzmocnienie wiary we własne siły oraz uzyskanie motywacji do dalszej pracy,  

 dostrzeganie korzyści związanych z posiadaną wiedzą,  

 dostrzeganie korzyści wynikających z obcowania z literaturą popularnonaukową, 

 kształtowanie umiejętności dokonywania właściwego wyboru podczas wyszukiwania 

informacji w różnych źródłach, 

 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

 kształtowanie postaw sprzyjających poznawaniu innych kultur. 

Ćwiczenie umysłu 

Integracja 

Zdrowa rywalizacja z rówieśnikami 

Uczestnicy: 

1. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum  z Polski i Francji. Szkoły im. Józefa Hallera 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 

12 – Gimnazjum nr 16 w Gdańsku. 

2. Partnerzy Konkursu: 

ASSOCIATION KULTURA POLSKA 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych IV-VI klasa oraz 

gimnazjów. 

4. Kategorie Konkursu Historycznego: 

 test wiedzy dla uczniów w wieku 11-13 klasy IV-VI SP – Generał Józef Haller – 

twórca Błękitnej Armii: 
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treści objęte kategorią obejmują biografię gen. Józefa Hallera; 

 test wiedzy dla uczniów w wieku 13-16 klasy gimnazjum – Związki Polski 

i Francji od Legionów Dąbrowskiego do Błękitnej Armii: 

treści objęte kategorią obejmują najważniejsze wydarzenia świadczące 

o związkach Polski i Francji w podanym okresie: 

- okres napoleoński i Napoleon Bonaparte a sprawa polska, 

- Wielka Emigracja, 

- Wiosna Ludów i Adam Mickiewicz, 

- I wojna światowa – Bajończycy i Błękitna Armia; 

 dla uczniów w wieku 13-16 klasy gimnazjum oraz dla uczestników 

zagranicznych: indywidualne wykonanie prezentacji multimedialnej w języku 

angielskim „Związki Polski i Francji 1797 – 1918” ze szczególnym 

uwzględnieniem postaci gen. Józefa Hallera i Armii Błękitnej”. 

Prezentacja wykonana w programie Power Point o zawartości min. 10 slajdów. 

Szczegółowe informacje dotyczące przekazania prezentacji będą udostępnione 

dla zgłaszających się szkół. 

5. Organizator dopuszcza uczestnictwo w kilku kategoriach. 

6. Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury w składzie: Marta Pokropska-Hutek, 

Urszula Kołdys, Katarzyna Potulska i Mirosław Kołymski (nauczyciele historii ZKPiG nr 

12). 

7. Terminy: 

a/ zgłoszenia z określeniem kategorii oraz podaniem ilości uczestników do 12.01.2017, 

b/ przesłanie testu zgłoszonym szkołom 12.01.2017, 

c/ przeprowadzenie testu 13.01.2017 godz. 12.00 – szczegółowe informacje zostaną 

przesłane razem z testem; 

d/ przesłanie wypełnionych testów w formie skanów drogą mailową na adres 

zkpignr12@kki.pl do dnia 16.01.2017; 

b/ nadsyłanie prezentacji do 1.02.2017 r. 

c/ ogłoszenie wyników 09.02.2017 r. podczas uroczystości w ZKPiG nr 12 

8. W każdej kategorii przewidywane są nagrody za pierwsze trzy miejsca.   

 Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 
2. Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest 

z dyskwalifikacją pracy.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w  ostatecznym podziale nagród. 
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie. 
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.). 

6. Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów gali 
wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach.  
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7. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
8. Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: p. Marta 

Pokropska-Hutek, pytania należy kierować na adres: zkpignr12@kki.pl 
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