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CELE: - poszerzanie wiadomości o historii i kulturze ziemi legnickiej 

 - rozbudzanie patriotyzmu lokalnego 
 - pielęgnowanie pamięci o dokonaniach przeszłych pokoleń 
 - rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i w zespole 
 

ADRESACI: uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i III gimnazjum; 
ZASIĘG: powiat Legnica   
TERMIN:  
Etap pierwszy: 14 – 16 stycznia 2019 r. test wiedzy  
Etap drugi: 8 marca 2019 r, godzina 9.00 Finał w auli II Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Legnicy 
 
TREŚCI: Wiedza o historii ziemi legnickiej od 1740 do 1945 roku. 
 
PRZEBIEG KONKURSU:  
listopad 2018r. – rozesłanie informacji do szkół powiatu legnickiego i 
potwierdzenie chęci udziału. Kartę zgłoszeniową można przesłać faksem ze 
wskazaniem nauczyciela prowadzącego w danej szkole. [nauczyciele historii, 
sztuki, języka polskiego, miłośnicy regionu]; 
grudzień  2018r. – przesłanie do zainteresowanych regulaminu, bibliografii oraz 
materiałów w formie cyfrowej [skany książek, pytania do konkursu, test do etapu 
szkolnego]. 
14 stycznia 2019 r. test wiedzy dla wszystkich chętnych uczniów, mający na celu 
wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę. Test i materiały do 
niego zostaną przesłane do uczestników przez organizatora. Zwykle jest to krótki 
2-3 stronnicowy artykuł wprowadzający do epoki. 
Następnie Zespół pod opieką nauczyciela przygotowuje się do etapu drugiego, na 
podstawie materiałów i pytań przesłanych przez organizatora. 
8 marca 2019 r. godzina 9.00 – Finał konkursu  w auli II Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Legnicy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Przebieg finału: 
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie zgłoszone zespoły 3-osobowe. 

Zwycięzcą zostanie ten, który zgromadzi za wszystkie zadania [łącznie] 
największą liczbę punktów. 

2. Konkurs składa się z kilku konkurencji i kilku serii pytań, na które 
odpowiadają kolejno członkowie zespołów. 

3. Konkurencje: 
Zespoły te oprócz wiedzy powinny przedstawić : 
a. Pokaz multimedialny „Z tego słynie moja miejscowość” zawierający 

prezentację czegoś wyjątkowego [zabytek, postać, wydarzenie], jednakże 
powinno dotyczyć zakresu dat 1740-1945. 

Pokaz3-4 minutowy powinien skłaniać do zachwytu nad obiektem, może to być 
prezentacja lub filmik nagrany smartfonem. 
Kryteria oceny:  

• Zgodność z tematem 
• Dobór treści do wyrażenia myśli przewodniej [tematu] 
• Walory artystyczne [pomysł prezentacji] 
• Walory estetyczne [jak ją zmontowano]; 

b. Anegdota,czyli opowiedzenie historyjki z zabawną puentą, związanej z 
dowolną miejscowością ziemi legnickiej; 2-3 min. 

c. Rozpoznanie miejsc, dzieł sztuki i zabytków ziemi legnickiej 
zaprezentowanych na slajdach; 
 
Proszę o ścisłe przestrzeganie czasu trwania i zasad prezentacji. 
 

4. Po wyłonieniu zwycięzców następuje podsumowanie i zostają wręczone nagrody. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z 

przyczyn od niego niezależnych. 
 
UWAGA! 
Spora część materiałów i PYTANIA do konkursu zostaną przesłane do wszystkich 
uczestników konkursu. Organizator poprzez kontakt telefoniczny i mailowy 
udzieli wszelkich wskazówek, aby nauczyciele mogli dobrze przygotować 
uczniów do konkursu. 


