
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju zaprasza do udziału  
w III Powiatowym Konkursie Historycznym   

„TAK NARODZIŁA SIĘ POLSKA.  1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI”. 

 Chrzest Polski, to wydarzenie, które zdeterminowało losy Polski i Polaków. 
Zadecydowało o naszej religii, historii, mentalności. 1050 rocznica tego wydarzenia to okazja, 
aby przypomnieć, w jakich okolicznościach do niego doszło.  

 Celem konkursu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy historycznej wśród młodego 
pokolenia Polaków o tym najważniejszym wydarzeniu w ponad tysiącletniej historii Polski. 
Chrzest w 966r. rozpoczął dzieje Państwa i Narodu Polskiego oraz wprowadził Polskę do 
rodziny krajów chrześcijańskich. 

Tematem konkursu jest jubileusz 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę. 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu biłgorajskiego  i ma 
charakter prezentacji multimedialnej. 

Uczniowie wykonują prezentację złożoną maksymalnie z 20 slajdów w programie Microsoft 
Office Power Point lub innym pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne. 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zawarte są w załączonym regulaminie. 

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2016r.    
w siedzibie organizatora konkursu. (O dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie) 

Konkurs odbywa się pod Patronatem Starosty Biłgorajskiego i UMCS w Lublinie. 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju    www.loonz.lbl.pl  

Dane kontaktowe; tel. 846860442, e-mail: loonz@lbl.pl, sekretariat-loonz@tlen.pl  

Koordynatorzy konkursu: 

Teresa Czaporowska i Renata Krzesińska  

Załączniki do konkursu: 

�  Załącznik nr 1  Regulamin konkursu 

�  Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia na konkurs 

 

(czytaj niżej) 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator konkursu: 

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju ul. Kościuszki 41/43 we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Biłgoraju  i Uniwersytetem im. Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie. 

 

II. Adresat konkursu: 

Uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu biłgorajskiego 

 

III. Cele konkursu: 

- pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej 

- promocja edukacji historycznej 

- budzenie szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży 

- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych         

w różnych źródłach oraz wykorzystania multimediów 

 

IV. Zakres tematyczny: 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej 

poświęconej 1050 rocznicy chrztu Polski. W prezentacji mogą być zawarte: 

krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, można wzbogacić o:  

film, dźwięk, muzykę, piosenkę. 

 

V. Wymogi formalne: 

1. Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach 

dwuosobowych. 

2. Zapis prezentacji (na płycie CD w programie Microsoft Office Power Point 

lub innym pozwalającym tworzyć  prezentacje multimedialne) powinien 

zawierać dane osobowe autora/autorów (imię i nazwisko, wiek, klasa, 

nazwa szkoły) 

3. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut, slajdy (max 20) 

powinny być prezentowane automatycznie. 

4. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną 

specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. 

5. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatorów konkursu. 

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

7. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszenia na konkurs. 



VI. Kryteria oceny prac: 

- zgodność z tematem konkursu 

- poprawność merytoryczna 

- ocena pomysłowości i przekazu treści 

 

VII. Termin nadsyłania prac konkursowych: 

Prace należy dostarczyć do 7 kwietnia 2016r. na adres:  

LO im. ONZ ul. Kościuszki 41/43, 23 – 400 Biłgoraj  

(z dopiskiem „Tak narodziła się Polska. 1050 rocznica chrztu Polski”)  

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prezentacji                  

6 najlepszych, które zakwalifikowane zostaną do finału konkursu. 

2. Opiekunowie uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do finału 

zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie 

3. Spośród finalistów Komisja Konkursowa wybierze trzech laureatów: 

zdobywców I, II i III miejsca. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów 

wyróżnionym uczniom i nauczycielom odbędzie się kwietniu 2016 r. 

5. O dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie. 

 

IX. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Finaliści i laureaci otrzymają 

nagrody rzeczowe i książkowe. 

 

 

Dane kontaktowe: 

Tel./fax. 84 686 04 42 

e-mail sekretariat-loonz@tlen.pl, loonz@lbl.pl  

 

 

(czytaj niżej) 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

DO III POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO       

„TAK NARODZIŁA SIĘ POLSKA. 1050 ROCZNICA CHRZTU 

POLSKI” 

 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………. 

Nazwa, adres pocztowy oraz  e-mail szkoły:  

……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon oraz e- mail nauczyciela: ……………………………................................... 

 

 

 

 

                                                          Pieczęć szkoły, podpis dyrektora lub nauczyciela 

 


