
KONKURS HISTORYCZNY 

„100-lecie Powstań Śląskich” 

W tym roku mija setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. To bardzo ważne wydarzenie  
w historii Śląska, w tym naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym  

w naszej szkole. 

UWAGA !  

jeśli chcesz wziąć udział w konkursie zgłoś się do swojego nauczyciela historii  

do dnia 18 maja 21 r. do godz. 16.00 

Cele konkursu: 
– kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, 
– motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, 
– kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu, 
– chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, 
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich  

Zasady konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im Papieża Jana Pawła II 
w Opolu. 

2. Organizatorami są: nauczyciele historii ZSB w Opolu  

3. Wszystkim zainteresowanym zostanie udostępniona informacja o stronie Muzeum Czynu Powstańczego, na 

której mogą znaleźć następującą prezentację: 
 https://muzeum.opole.pl/media/system/przegladarka-plikow/prezentacja-MCzP.pdf 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r.  

5. W dniu 19 maja 2021 r.  na Platformie Moodle o godz. 16.00 zostanie otwarty ,,Quiz” zawierający 20 pytań.   
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny cząstkowe z historii: 
- celująca: trzy pierwsze miejsca (waga ,,5”) 
- bardzo dobra: pozostali uczestnicy konkursu  (waga ,,4”)  
- zwycięzca otrzyma także nagrodę rzeczową.  

7. UWAGA ! jeśli chcesz wziąć udział w konkursie zgłoś się do swojego nauczyciela historii do dnia 18 

maja 21 r. do godz. 16.00  
 

Kryteria oceny: 
1. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów.  

Czas i miejsce konkursu: 

1. Dzień 19 maja 2021 r.  

2. Platforma edukacyjna: Moodle  

3. Godzina: 16.00  

Zakres merytoryczny konkursu: 
Zagadnienia związane z wydarzeniami I, II i III Powstania Śląskiego.  
Zakres merytoryczny oparty będzie przede wszystkim na wyżej wymienionej prezentacji oraz podręczniku  
do historii pt. ,, Poznać przeszłość. Wiek XX” zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era.  

Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły i szkolnej stronie 
Facebook informacji o konkursie, w tym podanie nazwisk zwycięzców.  
2. Ewentualne pytania prosimy kierować do nauczycieli historii. 

Zapraszamy ! 

Nauczyciele historii  

Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu  

https://muzeum.opole.pl/media/system/przegladarka-plikow/prezentacja-MCzP.pdf

