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XXXI Liceum Ogólnokształcące
im.L.Zamenhofa
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B
(dawna ul.Kruczkowskiego)
93-236 Łódź
tel. 643-14-15
adres e-mailowy: kontakt@lo31.elodz.edu.pl

Konkurs Historyczny
II wojna światowa 1939 – 1945
Zgłoszenia :
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
województwa łódzkiego
Każda szkoła ma prawo zgłosić dwie drużyny dwuosobowe
Szkoła posiadająca laureatów w poprzedniej edycji (pierwsze trzy miejsca)
może wystawić dodatkową drużynę
W przypadku dużej liczby chętnych odbędzie się test eliminacyjny
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (według załączonego formularza) pod adres podany wyżej do
2.04.2019r.(wtorek) pocztą elektroniczną, pocztą, faksem

Organizacja Konkursu:
W konkursie weźmie udział 6 najlepszych drużyn, wyłonionych drogą eliminacji
Konkurs dotyczy okresu – 1.09.1939 – 2.09.1945 ( II wojna światowa)
Konkurs podzielony jest na 2 etapy i finał, które sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów
z zakresu II wojny światowej
Do finału przechodzą 2 drużyny z największą liczbą punktów
Gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taka samą liczbę punktów na koniec etapu, odbędzie się
dogrywka, w której uczestnicy będą odpowiadać na pytania za 3 pkt. Odpadnie ta drużyna,
która nie udzieli poprawnej odpowiedzi
W przypadku, gdy do konkursu zgłosi się zbyt wiele drużyn, odbędą się eliminacje
(test ogólny), termin 5.04.2019r.
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonywane są do 2.04.2019r.
Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Sławomir Kaczmarek

Podział Konkursu:
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I etap: [6 zespołów]
1. krzyżówka ( 30 sek.)
2. pytania: prawda – fałsz ( 10 sek.)
3. uzupełnianie tekstu (10 sek.)
4. chronologiczne ułożenie zdarzeń ( 30 sek.)
II etap:
1. mapy konturowe (miejsca bitew, obozy pracy, obozy masowej zagłady,
zmiany terytorialne) [1 min.]
2. daty (objaśnić znacznie – kto, co i gdzie) [1 min.]
3. militaria i symbole wojskowe (np. mundury, sprzęt wojskowy, broń) [30 sek.]
4. pytania o dużym stopniu trudności ( 3 pkt.) [ 15 sek.]
finał
Przemowa „Polityka okupantów: niemieckiego i sowieckiego wobec obywateli polskich”
( Ocena jury) [do 5 minut]
Bibliografia:
Podręczniki historii do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wydawnictw: GWO,
Nowa Era, OE Pazdro, PWN, OPERON, WSiP, ZNAK, Stentor.
S. Komornicki, Z. Bielicki, W. Bigoszewska, A. Jońca, „Wojsko polskie 1939-1945. Barwa
i broń”, Warszawa 1984
Atlas historyczny, wydawnictwa: Demart, PPWK
Cele Konkursu:
Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością , zachodzącymi w niej procesami
i wydarzeniami
Rozwijanie myślenia historycznego i krytycyzmu.
Kształtowanie umiejętności:
Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień
Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
Znajomość historii, celów, zasad działania głównych instytucji
Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
Selekcjonowanie poznanych wiadomości
Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami
i wydarzeniami
Rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielna pracę intelektualną z materiałem
historycznym
Porównywanie i ocenianie skuteczności polityki
Przygotowanie się do samokształcenia poprzez pozyskiwanie i opracowywanie informacji
pochodzących z różnych źródeł
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