
  

Zapraszamy do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE HISTORYCZNO- LITERACKO - PLASTYCZNYM  
„Swoich nie znacie, cudzych chwalicie- „WIELCY POLACY  i Wielcy Ukraińcy w służbie 
swoich narodów”” 

1. Adresatami konkursu są uczniowie kl. IV- VIII szkoły podstawowej.  
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:  plastycznej,•  
literackiej.•,informatycznej.  

Cele konkursu:  

1. Popularyzowanie wiedzy związanej z sylwetkami ludzi, działającymi na rzecz dobra 
narodu polskiego i ukraińskiego (władców, żołnierzy, polityków, artystów, wynalazców, 
odkrywców itp.).  
2. Kształtowanie postawy patriotycznej.  
3. Rozwijanie zainteresowań historią narodu polskiego i ukraińskiego. 
4. Inspirowanie do własnej twórczości literackiej oraz plastycznej. 
5. Zapoznanie z sylwetkami osób, które walczyły o niepodległość orężem, pędzlem, 
piórem…,  
6. Rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami 
wiedzy historycznej.  

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO: 

1. Uczniowie napiszą list do wybranej postaci, w którym odwołają się do jej czynów i 
wykażą ich związek z działalnością w służbie kraju i narodu. 
 2. Wymagane parametry pracy: 1-1,5 strony A-4, czcionka Time New Roman, rozmiar 12, 
margines 2,5, pojedyncze odstępy między wierszami.  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

 1. Uczniowie wykonają samodzielnie dowolną techniką płaską pracę plastyczną (format 
A-3) będącą ilustracją tematu „Wielcy Polacy i Ukraińcy w służbie swoich narodów”.  
2. Praca powinna przedstawiać sylwetkę wybranej postaci i być opatrzona podpisem czyli 
imieniem i nazwiskiem ukazanej osoby. Powinny też znaleźć się tam informacje, kim była 
ta postać i czym zasłużyła się dla swojego narodu, a być może dla całej ludzkości. 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO: 

1.Uczniowie wykonają prezentację multimedialną, za pomocą której przedstawią sylwetkę 
wybranej postaci. 
2. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów. 



3. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i wypisuje źródła, z jakich 
korzystał. 

Kryteria oceniania  

1. Kryteria oceny prac literackich:  
a) oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i 
popularyzacyjne,  
b) zgodność z tematem i formą listu,  
c) trafność wyboru postaci historycznej,  
d) oryginalność tekstu,  
e) poprawność: językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.  
2. Kryteria oceny prac plastycznych:  
a) estetyka i efekt wizualny – przejrzystość – techniczna poprawność wykonania,  
b) zgodność z tematem,  
c) oryginalność. 
3. Kryteria oceny prezentacji multimedialnych:  
a)  temat ujęty w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 
b)  oryginalne ujęcie tematu i ciekawe przemyślenia 
c) mające walory edukacyjne i popularyzacyjne. 
d) grafika i cała szata graficzna,  efekt wizualny, 
   e) przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

Miejsce i termin składania prac: 

1. Prace należy składać w terminie do 31.03.2023r. do nauczycieli: 
prace plastyczne do p. Agaty Dąbczak-Pasternak   
prace literackie do p. Emilii Więcierzewskiej-Kosteckiej  
prezentacje multimedialne do p. Agnieszki Borzemskiej-Gospodarek na pendrive lub 
wysłać na adres borzemska.gospodarek@gmail,com  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.04.20023r., informacje zostaną opublikowane na 
stronie internetowej szkoły   https://sp20.lublin.eu. 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. 
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