
SZKOLNY KONKURS  

HISTORYCZNY 

„ŚLADAMI 

PRZESZŁOŚCI” 

NA CZAS ZDALNEJ EDUKACJI  
 
I. Organizator/ adresat konkursu 
a)Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie-

nauczyciel historii, M. Periżok- Kowalczyk, E. Grześkowiak 

b) Adresatami konkursu są uczniowie  klas 5-8 szkoły podstawowej  

nr 18 w Koszalinie 

 
 
II. Założenia ogólne 
1.Celem konkursu jest: 

a) Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią 

b)Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji 

zawartych w różnych źródłach 

c)Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci 

o przeszłości 

d)Zachęcanie uczniów do systematycznego poszerzania wiedzy 

historycznej poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy 

 

III. Terminarz konkursu 

a)ogłoszenie konkursu – 10 września 2020 r. 

b)wywieszenie zadań dla uczniów-  10. dzień każdego miesiąca 



c)oddanie wykonanych przez uczniów zadań – 30. dzień każdego miesiąca 

d)dokonanie oceny prac konkursowych, upublicznienie nazwisk 

zwycięzców miesiąca- 10.dzień każdego miesiąca 

e)ogłoszenie wyników ostatecznych  konkursu -10 czerwca 2021 r. 

IV. Sposób przeprowadzenia konkursu 

a)w dziesiątym dniu  każdego miesiąca (IX-V) na stronie internetowej 

szkoły zostaną opublikowane zadania na kolejny miesiąc 

b)uczniowie mają czas na ich wykonanie do 30. dnia każdego miesiąca, 

odpowiedzi podpisanie imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia należy wysłać 

na skrzynkę e-mailową sladamiprzeszlosci20202021@gmail.com 

c)nauczyciele sprawdzają, punktują, sumują i archiwizują wszystkie 

odpowiedzi 

d) nauczyciele nagradzają 3 pierwszych uczniów, którzy uzyskali najlepsze 

wyniki w każdym miesiącu poprzez upublicznienie nazwisk zwycięzców na 

stronie internetowej szkoły  

 e)ogłoszenie ostatecznych zwycięzców nastąpi 10 czerwca 2021 r. 

V. Tematyka konkursu 
a) konkurs opiera się na wiedzy z historii od X do XXI wieku 

b)zadania dla uczniów zostaną podzielone chronologicznie na okresy: 

         -wrzesień: X-XV wiek 

        - październik: XVI- XVII wiek 

        - listopad: wiek XVIII 

        - grudzień: wiek XIX 

        - styczeń:1914-1918 

        - luty: 1919-1938 

        - marzec: 1939-1945 

        - kwiecień: 1946-1989 

        - maj: 1990-do współczesności 



c)zadania konkursowe wykraczają poza podstawę programową szkoły 

podstawowej 

 

VI. Nagrody 

a)nagrodą za zajęcie I miejsca jest ocena „6” (celujący) na koniec roku 

szkolnego z historii 

b)nagrodą za zajęcie II i III miejsca jest ocena „5” (bardzo dobry) na koniec 

roku z historii bądź podniesienie oceny rocznej o jeden stopień 

c) pozostałych nagród nie przewiduje się 


