Regulamin
konkursu wiedzy historycznej
„Klasówka powstańcza 2018”
Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza” stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się
w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw.
Motywem w roku szkolnym 2017/2018 będzie ukazanie udziału oraz zaangażowania na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski. Tegoroczna „Klasówka” uwzględni w swojej treści także najistotniejsze aspekty pierwszego zwycięskiego powstania Polaków – Powstania Wielkopolskiego, którego 100. rocznicę obchodzić będziemy w 2018 roku.
Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach. Za obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
Konkurs „Klasówka powstańcza” przebiegać będzie dwuetapowo:
 Etap I
 Etap II
Cele konkursu
Konkurs służyć ma:
 rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie oraz o
Powstaniu Wielkopolskim wśród pokolenia młodych Polaków,
 kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
 wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury,
ludzi i ich osiągnięć,
 zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
 tworzeniu możliwości współzawodnictwa uczniów szkół.
Adresaci konkursu
Do udziału w edycji 2017/2018 zapraszamy uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III wygaszanych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz tych, w których odbyły się
poprzednie edycje (łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i Zaolzie w Republice Czeskiej), a także wszystkich zainteresowanych historią.
Przebieg konkursu
1. W I etapie konkursu udział biorą zainteresowani uczniowie (obowiązuje zasada
dobrowolności).
Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona
w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. on-line za pomocą arkusza
zgłoszeniowego, dostępnego
na
stronie
internetowej:
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/
2. Zestaw pytań i zadań konkursowych do I etapu zostanie umieszczony w wersji elektronicznej,
na stronie konkursu https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowkapowstancza/
19 marca 2018 r. o godzinie 12:00. Hasła dostępu będą przesłane na adres

e-mailowy szkoły w terminie do 16 marca 2018 r. Dyrektor szkoły organizuje powielenie
arkuszy konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy.
3. Za przeprowadzenie I etapu, we wtorek 20 marca 2018 r. o godz. 9:50 odpowiada
2-osobowa Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły. I Etap konkursu
trwa 60 minut. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest sprawne i regulaminowe przeprowadzenie I etapu, sprawdzenie prac według modelu odpowiedzi przesłanego przez Organizatora oraz wyłonienie nie więcej niż jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów (w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego z uczestników identycznego najwyższego wyniku Szkolna Komisja Konkursowa dokona wyboru zgodnie z przyjętymi przez siebie
kryteriami).
4. Równocześnie z etapem szkolnym, przeprowadzanym w zgłoszonych do udziału szkołach,
w tym samym czasie, tj. 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 „Klasówkę powstańczą” w wersji dostepnej on-line na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/
mogą pisać wszyscy zainteresowani.
5. Po przeprowadzeniu I etapu konkursu, do 26 marca 2018 r. Szkolna Komisja Konkursowa
prześle drogą elektroniczną na adres e-mail: klasowka@womkat.edu.pl
 informacje o wynikach I etapu konkursu według wzoru (załącznik nr 1),
 zeskanowaną pracę najlepszego ucznia.
6. Kwalifikacji do II etapu konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
Konkursu (załącznik nr 2). Na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół,
w których odbył się I etap konkursu, decyduje ona o liczbie uczestników kolejnego etapu
konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się maksymalnie 50 uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w I etapie. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu zostanie umieszczona
na stronie internetowej klasówki w terminie do 6 kwietnia 2018 r.
7. II etap konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Sejmu Śląskiego
w Katowicach, ul. Ligonia 46. Szczegółowe informacje o godzinie zostaną umieszczone
na stronie klasówki w terminie do 6 kwietnia 2018 r. Uczestnicy II etapu powinni zgłosić się
w miejscu jego organizacji przynajmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem, posiadać
ważną legitymację szkolną oraz kartę uczestnika (załącznik nr 3).
8. Czas trwania II etapu został przewidziany na około 2,5 godziny. Przed rozpoczęciem
uczestnicy dopuszczeni do II etapu konkursu będą losowali numery miejsc, które zajmą.
9. II etap będzie się składał z dwóch części. Pierwsza: obejmie wypełnienie testu zawierającego
20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (z tzw. obudową), wspólnych dla wszystkich
(zostaną wyświetlone na ekranie oraz odczytane przez członków Komisji). Zadania testowe
mogą mieć charakter interaktywny – obejmować nagrania audio, multimedia, materiał
ikonograficzny. Po przedstawieniu każdego z zadań odpowiadający będą mieli maksymalnie
minutę na udzielenie odpowiedzi i zaznaczenie jej na otrzymanych kartach. Za prawidłowe
rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 20 pkt.
10. Po napisaniu przez uczestników testu nastąpi podliczenie punktów. Do kolejnej, drugiej części
II etapu, przejdzie maksymalnie 10 osób, które uzyskały najwyższy wynik. W przypadku większej liczby osób, które uzyskały identyczny wynik o awansie do II części zadecyduje liczba
punktów, uzyskana w I etapie, jeśli i ten wynik okaże się identyczny, o awansie zadecyduje losowanie.

11. Wspomniana dziesiątka uczniów weźmie udział w finałowej „rozgrywce”, polegającej
na udzielaniu odpowiedzi na pytania odczytywane przez członków Komisji Konkursowej
(w przypadku zadań z tzw. obudową mogą zostać wyświetlone niezbędne elementy).
Kolejność udzielania odpowiedzi regulowana będzie zgodnie z przygotowaną po pierwszej
części II etapu listą rankingową (począwszy od osób, które uzyskały największą liczbę
punktów, odpowiadający będą dokonywali wyboru pytania, wskazując na jego pozycję
na przygotowanej uprzednio liście. Osoby, które nie udzielą prawidłowej odpowiedzi, nie będą przechodziły do kolejnej rundy pytań. Rozstrzygniecie nastąpi w wyniku zsumowania liczby
punktów, uzyskanych maksymalnie w wyniku trzech kolejek odpowiedzi w ramach drugiej
części II etapu. W przypadku identycznej liczby punktów o ostatecznej pozycji zadecyduje
łączna liczba punktów: z I oraz II etapu.
12. Dla właściwego przebiegu II etapu Organizatorzy zaplanowali przerwę między pierwszą
i drugą częścią II etapu, niezbędną dla sprawdzenia prac uczniów biorących udział
w pierwszej części i wyłonienia uczestników części drugiej. W przerwie przewidziano: zwiedzanie gmachu Sejmu Śląskiego lub wykład związany z tematyką konkursu.
13. Dodatkową nagrodą dla maksymalnie 30 uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, będzie możliwość uczestnictwa w finale finałów i „pojedynku powstańczym” (jako
zespół Prezydenta Świętochłowic), który w czerwcu 2018 roku zostanie rozegrany w Poznaniu między Prezydentami Poznania i Świętochłowic.
14. Wyniki II etapu konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych: RODN „WOM”
w Katowicach, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach i stronie internetowej Konkursu.
15. Dla zwycięzców II etapu przewidziane są nagrody. Ich wykaz zostanie podany nie później niż
do
6
kwietnia
2018
r.
na
stronie
internetowej
konkursu
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/.
16. Wykaz literatury zalecanej dla uczestników konkursu „Klasówka powstańcza” (załącznik nr 4)
oraz wersje elektroniczne części prac będą upublicznione na stronie internetowej konkursu
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ oraz stronach Organizatorów: RODN „WOM” Katowice www.womkat.edu.pl; Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach http://www.historia.us.edu.pl/ i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/
Wykaz literatury do II etapu zostanie podany do końca lutego 2018 r.
17. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będzie Komisja Konkursowa. Posiada ona
także uprawnienia rozstrzygania wszelkich wątpliwości, związanych z przebiegiem konkursu,
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
19. Dodatkowych
informacji
na
temat
konkursu
udzielają:
Halina
Bieda
klasowka@mpsl.pl oraz Paweł Matyszkiewicz klasowka@womkat.edu.pl

