
Konkurs organizowany przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Myślenicach 
 

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY – I EDYCJA 

 

I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

 Temat: "Tadeusz Kościuszko i jego czasy" 

Konkurs organizowany w 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika 

Powstania Kościuszkowskiego  

pod patronatem Józefa Tomala - Starosty Powiatu Myślenickiego  

oraz Macieja Ostrowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. 

 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Historycznego, zwanego dalej Konkursem, jest Muzeum 

Niepodległości w Myślenicach oraz  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach. 

2. Współorganizatorem konkursu są: Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Urząd Miasta i Gminy 

Myślenice. 

3. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, zwana 

dalej komisją powołaną przez organizatorów. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów powiatu myślenickiego. 

2. Każde gimnazjum powiatu myślenickiego może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczniów .  

3. Szkoły gimnazjalne we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli 

do konkursu powiatowego 

4. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub inny wyznaczony przez dyrektora gimnazjum pracownik szkoły, 

zwany dalej opiekunem 

5. Opiekun przesyła kartę zgłoszenia drogą elektroniczną na adres kosciuszko.almalo@poczta.fm do 

12.05.2017 r., w temacie podając tekst „Powiatowy konkurs historyczny” 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do organizatora w dniu konkursu 

oświadczeń rodziców o akceptacji regulaminu, zgody na uczestnictwo w konkursie i opublikowanie 

danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników. 

 

III. Cele konkursu 

 

1. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności Tadeusza Kościuszki. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

3. Rozwijanie zainteresowań historią wśród młodzieży. 

 

IV. Zakres tematyczny konkursu i literatura 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia wynikające z podstawy programowej 

szkół gimnazjalnych oraz sugerowanej literatury 
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1. Rzeczpospolita w latach 1764-1795 

2. Pochodzenie i lata młodości Tadeusza Kościuszki 

3. Udział Tadeusza Kościuszki w walce o utrzymanie niepodległości Polski w ostatnich latach XVIII 

wieku i wojnie o niepodległość USA 

4. Losy Kościuszki po upadku państwa polskiego 

Literatura i źródła: 

http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/tadeusz-kosciuszko 

http://1794szlak.mec.edu.pl/malopolski-szlak-insurekcji-kosciuszkowskiej/ 

Audycja http://ninateka.pl/audio/tadeusz-kosciuszko-na-historycznej-wokandzie 

 

V. Przebieg konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 

Etap 1- Test wiedzy 

 

1. Etap 1 odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r. w budynku I LO im. Tadeusza Kościuszki w 

Myślenicach o godzinie 10.00 

2.Uczestncy konkursu zobowiązani są do przybycia z opiekunami do I LO w dniu 5 czerwca 2017 r. o 

godzinie 9.30 na koszt własny. Muszą mieć ze sobą ważną legitymację szkolną oraz oświadczenie 

rodziców o którym mówi punkt II.6 regulaminu  

3. 1 etap polega na wypełnieniu testu wiedzy z zakresu tematycznego konkursu przygotowanego 

przez organizatora olimpiady 

4 Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest 

niedozwolone. Podczas I etapu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego. 

5. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja 

przeprowadzająca I etap może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej 

pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego 

na rozwiązanie testu. 

6.Za rozwiązanie testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki będą 

traktowane jako odpowiedzi błędne. 

7. Po ocenieniu testów zostanie przygotowana lista rankingowa. Do II etapu zostanie zakwalifikowane 

20% uczestników konkursu z najwyższą liczbą punktów. Decyzja komisji będzie ostateczna i 

potwierdzona protokołem. 

8. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników do II etapu przechodzą wszyscy 

z tą samą liczbą punktów. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników II etapu. Informacja taka 

zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej w dniu przeprowadzenia I etapu. 

10. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2017 

 

Etap II- gra miejska „Szlakiem Tadeusza Kościuszki w Małopolsce” (Myślenice-Racławice-Kraków-

Myślenice) 

 

1. Etap 2 odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. 

2. Przed II etapem uczniowie oraz ich opiekunowie zostaną zapoznani z regulaminem gry miejskiej, jej 

przebiegiem oraz zasadami oceniania zadań konkursowych.  

3. Uczestnicy 2 etapu zobowiązani są do przybycia z opiekunami do I LO w dniu przeprowadzenia II 

etapu  do godziny 8.15 na koszt własny.  

4. Organizator zapewnia dojazd do miejsc gry miejskiej. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie gry 

czuwają opiekunowie. 
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5. W poszczególnych punktach gry uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania konkursowe, które 

zostaną następnie ocenione przez komisję.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie 9 czerwca o godzinie 10.00 w 

Domu Greckim, siedzibie Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 

2. O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani przez 

organizatorów. 

3. Laureatami konkursu zostają maksymalnie trzy osoby, które w łącznie w etapie I i II zdobyły 

największą liczbę punktów.  

4.Przewidywane są także wyróżnienia.  

5. Decyzja komisji będzie ostateczna i potwierdzona protokołem. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa. 

2. Informacje na temat konkursu będą zamieszone na stronie Muzeum Niepodległości 

www.muzeum.myslenice.pl oraz stronie I LO w Myślenicach www.almalo.edu.pl 

3. Załączniki: 

 1. Karta zgłoszenia do konkursu 

 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia 

 
 
 
 

Karta zgłoszenia  
do 

I Powiatowego Konkursu Historycznego 
 
 
Nazwa szkoły:…………………………………………………………………… 

Adres szkoły: …………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 
Dane uczniów (imię i nazwisko, klasa, numer PESEL) 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
Dane nauczyciela- opiekuna 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz wykorzystanie ich przez 
organizatorów konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 
 

................................................. 

Nauczyciel/opiekun (podpis) 
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Załącznik nr 2-Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W  I 

POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

…………………………………………………………… w I Powiatowym Konkursie 

Historycznym organizowanym przez Muzeum Niepodległości oraz  I LO im. Tadeusza 

Kościuszki w Myślenicach. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin dostępny na stronach 

www.muzeum.myslenice.pl i www.almalo.edu.pl. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie 

z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 

poz.883 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

………………………………………………. 

 

 

 

 
 
 
 


