MIEJSKI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY
POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁOŚĆ

Dyrekcja i nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w Miejskim Internetowym Konkursie Historycznym
„Polska odzyskuje niepodległość”,
który zostanie przeprowadzony 5 listopada 2018 roku o godzinie 10:00.
Cele konkursu:
1. Poznanie i popularyzowanie wiedzy o historii Polski z lat 1914-1922.
2. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów szkół podstawowych.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych z miasta Radomska.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i III klasy gimnazjalnej, który
5 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 będzie miał dostęp do komputera i Internetu.
3. Warunkiem opublikowania danych osobowych oraz wizerunku ucznia biorącego udział
w konkursie, a także nauczyciela przygotowującego do konkursu jest wypełnienie formularzy
znajdujących się w załącznikach do regulaminu.
Formularze należy przesłać w kopercie na adres Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Radomsku, 97-500 Radomsko, ulica Piastowska 17 do 22 października 2018 roku
z dopiskiem – Miejski Internetowy Konkurs Historyczny „Polska odzyskuje niepodległość”.
4. Konkurs ma charakter testu, w którym uczniowie będą udzielać odpowiedzi na pytania
jednokrotnego wyboru, wpisywać precyzyjne odpowiedzi w polach tekstowych, zaznaczać
wskaźnikiem myszy komputerowej odpowiednie obszary mapy lub przy pomocy wskaźnika
myszy dopasowywać ilustracje do opisów.
5. Test zostanie opublikowany 5 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 na stronie internetowej
http://psp1.radomsko.pl/1918/quiz.php Witryna będzie działała do godziny 12:00.
6. Czas trwania konkursu – 90 minut.
7. Zasady korzystania z witryny konkursowej:
a) Na pierwszej stronie witryny uczeń powinien podać swoje imię, nazwisko, szkołę oraz
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu.
Uwaga:
 Dane osobowe ucznia i nauczyciela będą przechowywane na serwerze strony
internetowej http://psp1.radomsko.pl/.
 Wyniki z konkursu będą odbierane poprzez pocztę internetową
dyrektorpsp1@radomsko.pl i umieszczane na serwerze http://psp1.radomsko.pl/.
b) Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Rozpocznij”.
c) Na drugiej stronie wyświetlona zostanie informacja, na której zostaną podane: ilość
zadań do wykonania, liczba możliwych do uzyskania punktów oraz czas, w którym
będzie trzeba wykonać wszystkie zadania. Bardzo proszę uważnie przeczytać treść tej
strony.
d) Po przeczytaniu informacji na drugiej stronie należy przycisnąć przycisk „Kontynuuj”.
Po naciśnięciu przycisku „Kontynuuj” uczeń rozpoczyna udział w konkursie.

e) Nie będzie możliwe ponowne przystąpienie do rozwiązywania zadań, ponieważ ta opcja
zostanie zablokowana na stronie konkursowej.
f) Po wykonaniu ostatniego zadania należy kliknąć przycisk „Wyślij”.
Kryteria oceniania:
1. Za każde wykonane poprawnie zadanie uczestnik konkursu uzyskuje 1 punkt.
2. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów takiej samej ilości punktów, o kolejności miejsc
w konkursie będzie decydować czas wykonania wszystkich zadań.
Wymagania techniczne:




Podczas konkursu najlepiej używać komputera stacjonarnego lub laptopa, na którym będzie
zainstalowana najnowsza wersja „Adobe Flash Player”, a także będzie ona obsługiwana przez
przeglądarkę internetową.
W celu przetestowania czy strona będzie poprawnie wyświetlała się na komputerze proszę
wejść na stronie http://psp1.radomsko.pl/quiz.html. Jeżeli na stronie wyświetli się napis
NIEPODLEGŁA tzn., że podczas konkursu wszystko będzie działało poprawnie.

Zagadnienia na konkurs:
1. Przywódcy polskich orientacji politycznych, które istniały przed I wojną światową.
2. Organizacje polityczne i wojskowe działające na ziemiach polskich przed I wojną światową.
3. Polskie oddziały wojskowe walczące podczas I wojny światowej (dowódcy oddziałów oraz
miejsca i daty walk).
4. Polskie organizacje polityczne działające podczas I wojny światowej oraz ich przywódcy.
5. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej podczas I wojny światowej.
6. Polskie lokalne ośrodki władzy utworzone po zakończeniu I wojny światowej oraz politycy,
którzy stali na ich czele.
7. Walki o granice odrodzonego państwa polskiego.
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Termin publicznego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród:
1. Ostateczne
wyniki
konkursu
będą
wyświetlone
na
stronie
internetowej
http://psp1.radomsko.pl/1918/wyniki.html 5 listopada 2018 roku o godzinie 13:00.
2. Publiczne
ogłoszenie
wyników
konkursu
nastąpi
7
listopada
2018
r.
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku podczas
akademii poświęconej 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Na uroczyste wręczenie nagród zostaną zaproszeni zdobywcy pierwszych trzech miejsc
oraz ich nauczyciele.

Organizator konkursu
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