REGULAMIN
OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU
HISTORYCZNEGO
„ Grzegorz z Sanoka – wybitny sanoczanin, prekursor
polskiego humanizmu”
Zapraszamy uczniów
Gimnazjum nr 1 w Sanoku do udziału w konkursie,
organizowanym przez nauczycieli historii tejże szkoły
Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do młodzieży o zainteresowaniach
historycznych, która pragnie poznać sylwetkę Grzegorza z Sanoka oraz epokę w której żył.
Poprzez udział w konkursie uczniowie będą mogli sprawdzić zakres swojej wiedzy oraz ją
poszerzyć.

CELE KONKURSU:
-

propagowanie sylwetki Grzegorza z Sanoka jako patrona naszej szkoły,
zainteresowanie uczniów bogatą biografią Grzegorza z Sanoka,
przybliżenie jego postaci, zwyczajów, drogi do nauki, dokonań i osiągnięć jako
prekursora humanizmu, dostojnika kościelnego, myśliciela,
poznanie śladów pamięci po Grzegorzu z Sanoka w naszym mieście,
kształcenie umiejętności samodzielnego docierania do różnych źródeł informacji
historycznej oraz gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji,
podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w/w zakresie,
kształtowanie postawy szlachetnej rywalizacji,
pogłębienie lokalnego patriotyzmu.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I, II, III naszego gimnazjum,
2. Konkurs ma charakter indywidualny,
3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
I etap – przeprowadzony zostanie dnia 08.10.2014 r. (środa) na 1 godz.
lekcyjnej w sali nr 17 (uczniowie rozwiązują test złożony z 10 pytań
wymagających krótkiej pisemnej odpowiedzi, czas trwania testu ok. 1015min).Uczniowie, którzy uzyskają 70% poprawnych odpowiedzi
przechodzą do II etapu.
II etap - odbędzie się dnia 22.10.2014r. (środa) na 1 godz. lekcyjnej w sali
nr 17. Zadaniem uczniów w II etapie jest rozwiązanie pisemnego testu
składającego się z 15 pytań wymagających krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadań
wymagających szerszej wypowiedzi -zadania dotyczą poglądów Grzegorza
Sanoka, jego życia i działalności w Dunajowie oraz miejsc poświęconych
Grzegorzowi w Sanoku. Czas trwania testu 45 min.

4. Uczniowie chętni proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli historii do dnia

26 września 2014 r.

Klasyfikacja:
Wiedzę i umiejętności uczniów oceni komisja konkursowa.
Nagrody:
Zwycięzcy ( miejsca 1,2,3 ) oraz uczniowie wyróżnieni zostaną nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami.
Uwagi końcowe:

1. Uczniowie przygotowując się do konkursu korzystają z materiałów o Grzegorzu z
Sanoka dostępnych u wychowawców klas (do powielenia), na stronie szkoły, w
Bibliotece Szkolnej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Mogą też uzupełniać swoją
wiedzę na spotkaniach konsultacyjnych z nauczycielami przedmiotu.

Opracowanie: Irena Gocko

