
IX GMINNEGO

„ZOSTAŃ MISTRZEM HIS

POD PATRONATEM WÓJTA

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku zakres pytań 
konkursowych obejmuje tylko historię Polski: od 
roku. 

 

Organizator:Wójt Gminy Tereszpol i 
w Tereszpolu – Zaorendzie 

Cele konkursu: 

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania 

 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ZOSTAŃ MISTRZEM HISTORII” 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY TERESZPOL     

 

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku zakres pytań 
obejmuje tylko historię Polski: od chrztu do odzyskania niepodległości w 1918 

 

Wójt Gminy Tereszpol i Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II 

uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 

U HISTORYCZNEGO 

GMINY TERESZPOL                                             

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku zakres pytań 
do odzyskania niepodległości w 1918 

 

Jana Pawła II  



- rozbudzenie w uczniach zainteresowania przeszłością, 

- zapoznanie z historią Polski, 

- utrwalanie w uczniach zrozumienia podstawowych wartości patriotycznych i moralnych 
(duma z osiągnięć narodu, jego dorobku cywilizacyjnego), 

- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych 
źródłach informacji. 

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 
Tereszpol 

Formy konkursu: 

- test wiedzy – gimnazjum kl. II – III i VII SP 

- test wiedzy – szkoła podstawowa kl. IV – VI 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
a) Etap I do8 czerwca br. - odbywa się w szkole macierzystej. Każda ze szkół wyłoni 

do II etapupo 2 uczestników z poszczególnych klas ze szkoły podstawowej  
i z gimnazjum oraz z kl. VII na podstawie przeprowadzonego testu.  

b) Do II etapu konkursu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę 
punktów, ale nie mniej niż 80%.  

c) Etap II – gminny,  odbędzie się  11czerwca br. w ZSS im. Jana Pawła II  
w Tereszpolu-Zaorendziei będzie miał również - w obu kategoriach - formę testu.   

2. Uczniowie, którzy uzyskali wynik 80%, ale ze względu na niższą liczbę punktów nie 
przeszli do II etapu,otrzymują tytuł  Szkolnego Mistrza Historii. 

3. Tytuł  Gminnego Mistrza Historii, podwyższenie oceny na koniec roku o jeden 
stopień i nagrody książkowe otrzymają uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 
największą liczbę punktów. 
 

4. Pytania konkursowe obejmują zagadnienia:  
 

 kategoria szkoła podstawowa 
Zakres pytań dla szkoły podstawowej IV-VI 
 

 kategoria gimnazjum i kl. VII SP 
Zakres pytań dla gimnazjum i kl. VII  
 

5. Pytania są dostępne u nauczyciela historii, na „gadającej ścianie”  oraz  na stronie 
internetowej szkoły www.zssjp2tereszpol.pl 

Nagrody książkowe dla zwycięzców funduje Wójt Gminy Tereszpol. 


