REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„200 lat minęło jak jeden dzień…
Historia z Asnykiem w tle”
ZASADY OGÓLNE
§1.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się międzyszkolny konkurs historyczny -

„200 lat minęło jak jeden dzień… Historia z Asnykiem w tle”
§2.

1. Międzyszkolny konkurs historyczny organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Asnyka w Kaliszu w związku z upamiętnieniem 200. rocznicy powstania obecnego
budynku szkoły.
2. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Kalisza – pan Krystian
Kinastowski
3. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Asnyka w Kaliszu

4. Partnerem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka
w Kaliszu.
1. Temat międzyszkolnego konkursu historycznego brzmi: „200 lat minęło jak jeden dzień…
Historia z Asnykiem w tle”
2. Cele konkursu:
• zachęcenie uczniów, nauczycieli i kaliszan do włączenia się w upamiętnienie obchodów
200. rocznicy wzniesienia obecnego gmachu szkoły,
• przybliżenie historii jednej z najstarszych szkół w Polsce;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
• rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania
zadań i rozwiązywania problemów;
• promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo historyczne „małej
ojczyzny”,
• propagowanie idei integracji europejskiej w duchu poszanowania doświadczeń historycznych
i poczucia wspólnoty dziejów.
§3.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Kaliszu i powiecie kaliskim.
2. Szkoła zgłasza udział drużyny trzyosobowej; z danej szkoły mogą być zgłoszone co najwyżej
dwie drużyny.
3. Zgłoszenia należy przesłać do 30 września 2019 r. do Komisji Konkursowej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu - formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
§4.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.
§5.
1.
2.
3.
4.

Konkurs ma charakter jednoetapowy i będzie składać się z dwóch części: indywidualnej
i drużynowej.
Termin i miejsce konkursu: 17 października 2019 r., I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1. , godzina rozpoczęcia – 9:00.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu złożonego z pytań otwartych i zamkniętych.
Test sprawdza Komisja Konkursowa, wyłaniając trzech laureatów.
PRZEBIEG KONKURSU
§6.

1. Do części indywidualnej przystępują wszyscy zgłoszeni uczestnicy.
2. Indywidualne prace uczniów są kodowane; procedurę kodowania prac ustala przewodniczący
Komisji konkursowej, która jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu.
3. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac
1) prace uczestników będą sprawdzane bezpośrednio po zakończeniu części indywidualnej przez
członków Komisji pod kierunkiem przewodniczącego, a następnie rozkodowane;
2) przewodniczący Komisji odpowiada za przebieg konkursu.
4. Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane.
5. Komisja konkursowa wyłania trzech zwycięzców w etapie indywidualnym.
6. Zwycięzcy z największą liczbą punktów otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§7.
Po ocenieniu wszystkich prac indywidualnych członkowie Komisji wyłonią trzy drużyny.
Każda z drużyn składa się z trzech członków z tej samej szkoły, którzy łącznie uzyskali
największą liczbę punktów w części indywidualnej.
W części drużynowej przewidziane są trzy rundy pytań, w których każda prawidłowa odpowiedź
jest premiowana 1 punktem.
Jeżeli po trzech rundach pytań drużyny będą posiadały taką samą liczbę punktów, odbędzie się
runda dodatkowa aż do momentu wyłonienia zwycięskiej drużyny.
Runda dodatkowa trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy lub wyczerpania puli pytań.
Po zadaniu przez prowadzącego pytania w rundzie dodatkowej odpowiada drużyna, która zgłosi
się jako pierwsza; poprawna odpowiedź rozstrzyga o kolejności drużyn.
W przerwie, podczas której będą sprawdzane prace konkursowe, odbędzie się prezentacja
historii szkoły - przygotowana przez uczniów I LO, rozszerzona o dyskusję poświęconą ocenie
wydarzeń z życia szkoły.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
§8.

1.

2.

Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na obu częściach konkursu:
1) biografia Adama Asnyka,
2) historia szkoły I Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu,
3) historia Kalisza od roku 1800 do czasów współczesnych.
4) Koniec PRL-u ( 1980- 1989)
Zakres wymaganych umiejętności – uczeń
1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną,

2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala
kolejność wydarzeń,
3) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
4) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, ikonografie),
5) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne,
6) odróżnia fakty od opinii,
7) uwzględnia podstawową faktografię związaną z tematem,
8) dokonuje trafnej selekcji faktów.
NAGRODY
§9.
1.
2.

Laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia wystawione przez organizatora.
Laureaci konkursu w części indywidualnej i części drużynowej otrzymają nagrody rzeczowe
(nagroda główna rower).
Terminy związane z konkursem
§10.

1.
2.
3.

Termin zgłaszania udziału w konkursie – 30 września 2019 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy I LO im. A. Asnyka (loasnyk@gmail.com) lub
drogą pocztową na adres I LO im. A. Asnyka, ul. Grodzka 1, 62-800 (decyduje data stempla
pocztowego).
Termin przeprowadzenia konkursu –17 października 2019 roku.
Postanowienia końcowe

§11.
1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie konkursu.
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