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Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 
95- 200 Pabianice, ul. Gdańska 5 
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Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny 

„Druga Niepodległa” 

(z historii, języka polskiego i wiedzy o  kulturze)  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

organizowany dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości   

przez Polskę. 

  kategoria: Test  wiedzy 

 

Pod honorowym patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury 

i 

Senatora RP  Macieja Łuczaka 

 

 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic  

w Pabianicach. 

 

Cele konkursu:  

1.Zainteresowanie młodzieży jednym z ważniejszych okresów niepodległościowych  

w dziejach narodu i państwa polskiego. 

2.Upowszechnienie i poszerzenie wiedzy młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych o dziejach 

narodu polskiego w XX wieku, kulturze polskiej w okresie międzywojennym. 

4.Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

5.Upowszechnienie znajomości tekstów literackich powstałych i poświęconych temu 

okresowi. 

6.Upowszechnienie znajomości procesów historyczno- literackich danego okresu. 

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej dla 

sprawy polskiej, okres odbudowy państwa polskiego do 1939r.na tle dziejów powszechnych 

oraz ich obraz w malarstwie, literaturze i filmie.  

 



Umiejętności wymagane na poszczególnych etapach konkursu: 

Etap I - szkolny: 

1. Znajomość faktografii i rozumienie pojęć z zakresu tematycznego konkursu. 

2. Znajomość faktów z historii kultury, pojęć z historii sztuki i zabytków kultury 

 z zakresu tematycznego konkursu. 

3 Znajomość faktów z historii literatury oraz tekstów literackich związanych z zakresem 

tematycznym konkursu. 

  

Etap II – finał powiatowy: 

1. Znajomość faktografii i rozumienie pojęć z zakresu tematycznego konkursu. 

2. Znajomość i analiza źródeł pisanych, kartograficznych, statystycznych  

i ikonograficznych z zakresu tematycznego konkursu. 

3 Wskazywanie na mapie miejsc związanych z wydarzeniami z zakresu tematycznego 

konkursu oraz przebiegu granic państwa polskiego. 

4 Znajomość faktów z historii literatury oraz tekstów literackich związanych z zakresem 

tematycznym konkursu. 

5 Umiejętność analizy i interpretacji fragmentów dzieł literackich związanych        

z zakresem tematycznym konkursu. 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Pabianickiego. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny.   

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 

a) etap I – szkolny - może zostać przeprowadzony w formie testu 

opracowanego przez nauczycieli danej szkoły. Do następnego etapu 

kwalifikują się maks. 3 osoby z każdej szkoły z najwyższą liczbą punktów.  

      b) etap II – finał powiatowy - odbędzie się 25.10.2018r. w ZS nr3 im. 

Legionistów m. Pabianic w Pabianicach, o godz. 9.00. Forma finału to 

udzielenie pisemnych odpowiedzi na test wiedzy. 

1. Pisemne zgłoszenia uczestników finału (imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela -

opiekuna, (zgoda rodziców na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach 

promocyjnych) przyjmuje sekretariat ZS nr3 w Pabianicach do 5. 10. 2018r. FAX 

2154339 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

odwołaniom. 



3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 

powiatowej przygotowanej przez uczniów ZS nr3 ul. Gdańska 5, w dniu 8. 11. 2018r. 

o godzinie 10.00. Laureaci konkursu zostaną poinformowani i zaproszeni na 

wręczenie nagród do 31.10.2018r. 

4.  Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, a finaliści oraz nauczyciele- 

opiekunowie otrzymają dyplomy.  

 

Literatura (do wyboru) : 

Historia: 

                Davies N., Boże Igrzysko, Historia Polski, T:1 i 2, Kraków 1993. 

               ( zakres: I wojna światowa, 20-lecie międzywojenne do 1939r). 

                Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1993,T:1 i 2, Warszawa 1995. 

               Podręczniki szkolne. 

 

Język polski:  

                      Żeromski S., Przedwiośnie, 

          Wybór poezji: Miłosz Czesław, Czechowicz Józef- okres katastrofizmu. 

literatura44@gmail.com- strona internetowa dotycząca poezji i literatury tego okresu 

 

Film, malarstwo- zdjęcia: 

     Polaków dzieje malowane, Warszawa 2008. 

     Inne wydawnictwa albumowe 

 

 

Dodatkowe informacje   p. Agnieszka Klimecka. 

 

Zapraszamy! 

 

mailto:literatura44@gmail.com-

