REGULAMIN KONKURSU GEOGRAFICZNO –
HISTORYCZNEGO - „MAZOWSZE – PRZESZŁOŚĆ
I TERAŹNIEJSZOŚĆ”
XI EDYCJA
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Wola
i m.st. Warszawa
2. Organizatorem konkursu jest CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia.
3. Sponsorem nagród jest Burmistrz Dzielnicy Wola.
WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dzielnicy
Wola i m.st. Warszawa
2. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 02.03.2018r.
3. Szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników
4. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
 Pierwszy etap na poziomie szkoły
 Drugi etap na poziomie dzielnicy
ZAKRES TEMATYCZNY
1. Kultura i historia Mazowsza (ze szczególnym uwzględnieniem historii książąt
mazowieckich, historii Mazowsza po inkorporacji do Korony oraz w okresie
rozbiorów i w czasach współczesnych)
2. Geografia fizyczna regionu (budowa geologiczna, klimat, szata roślinna, świat
zwierzęcy, gleby, sieć rzeczna)
3. Geografia społeczno – ekonomiczna regionu (demografia ludności, rolnictwo,
przemysł, usługi, kultura, turystyka)
4. Ochrona środowiska w regionie
5. Geografia historyczna regionu
PRZEBIEG KONKURSU
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1. Zestawy pytań zostaną przesłane pocztą na ręce Dyrektora Szkoły lub osoby
odpowiedzialnej za pierwszy etap konkursu nie później niż trzy dni przed konkursem
lub dostarczone w formie papierowej do sekretariatu Szkoły
2. Po eliminacjach wypełnione formularze zgłoszeniowe należy odesłać na adres CXIX
Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia (adres poczty elektronicznej:
zlota58@poczta.onet.pl, sekretariat@zlota58.edu.pl)
3. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane 3 osoby, z największą liczbą punktów,
w przypadku takiej samej ilości punktów liczba osób zakwalifikowanych może zostać
zwiększona
4. I etap
 Pierwszy etap odbędzie się 09.03.2018r o godz. 9.00
 Pierwszy etap przeprowadzony zostanie w formie testowej
 Test składać się będzie z 20 pytań - 10 z historii i kultury regionu
10 z geografii regionalnej, opracowanych przez nauczycieli historii i geografii
 W związku ze 100 leciem odzyskania niepodległości przynajmniej 30% pytań
poświęconych będzie tematyce dążeń niepodległościowych w XIX wieku i na
początku XX wieku
 Czas na rozwiązanie testu 45 minut
 Za każde pytanie będzie można uzyskać 1 punkt
5. II etap
 Drugi etap zostanie przeprowadzony w CXIX Liceum Ogólnokształcącym
im. Jacka Kuronia, dnia 23.03.2018r. o godzinie 10.00
 Drugi etap przeprowadzony zostanie w formie testowej
 Test składać się będzie z 30 pytań - 15 z historii i kultury, 15 z geografii
regionalnej, opracowanych przez nauczycieli historii i geografii
 W związku ze 100 leciem odzyskania niepodległości przynajmniej 30% pytań
poświęconych będzie tematyce dążeń niepodległościowych w XIX wieku i na
początku XX wieku
 Czas na rozwiązanie testu 60 minut
 Za każde pytanie będzie można uzyskać 1 punkt
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 28.03. 2018r. drogą elektroniczną
7. Zostaną przyznane trzy nagrody indywidualne i ewentualnie jedna zespołowa dla
szkoły, której największa liczba uczniów uplasuje się w pierwszej dziesiątce
8. Termin rozdania nagród zostanie podany po przeprowadzeniu II etapu
9. Osobami odpowiedzialnymi za organizacje konkursu na terenie Szkoły są:
Aneta Woźniak, Sylwia Skowrońska, Katarzyna Słomińska
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Florian Plit: Regiony Polski. Mazowsze. WSiP
Podręczniki szkolne, Geografia Polski
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Dane statystyczne GUS dot. województwa mazowieckiego
Strony internetowe poświęcone historii i geografii Mazowsza np.:
www.dziedzictwomazowsza.pl
Przewodniki o Mazowszu
Drzewo genealogiczne Piastów mazowieckich
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