
REGULAMIN X POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

100 lat niepodległości Polski – okoliczności odzyskania niepodległości 

oraz walka o granice i kształt ustrojowy kraju do 1921 roku. 

1.Założenia i ogólne cele konkursu 

Konkurs historyczny jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pod patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego.  

Celem konkursu jest: 

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej okoliczności odzyskania niepodległości 

przez Polskę w 1918 roku oraz walki o jej granice i  kształt ustrojowy do 1921 roku. 

- rozbudzanie zainteresowań historią Polski i Europy 

- kształtowanie szacunku do minionych wydarzeń oraz krytycznej postawy wobec nich 

-rozpowszechnianie godnych naśladowania  wzorców osobowych ( J. Piłsudski, R. Dmowski, 

Ig. Paderewski, W. Witos… ). 

Ramy chronologiczne problemu – 1914-1921 [ Działalność niepodległościowa Polaków przed wybuchem 

I wojny światowej; sprawa polska podczas wojny; walka o granice II RP; kształtowanie podstaw 

ustrojowych II RP ( Mała Konstytucja, Konstytucja Marcowa )]. 

2. Przebieg konkursu. 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 31.10.2018 r. na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino 

32-433 Lubień 20  lub e-mail:  sekretariat@zsoizlubien.kki.pl  na dołączonej karcie uczestnictwa 

Konkurs w formie testowej zostanie przeprowadzony  07. 11. 2018 r. w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu o godz. 10:00 

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się 13.11.2018 roku w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. 

3. Literatura: 

- W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007 

- W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995 

- notki biograficzne dotyczące twórców niepodległości Polski ( J. Piłsudski, R. Dmowski, J. Paderewski…) 

- Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP, 1993. 

- czasopisma historyczne ( ,, Mówią wieki”, ,, Wiadomości historyczne”, ,,Historia do Rzeczy”, ,, W Sieci 

Historii”… ) 

- podręczniki historii, literatura ogólnodostępna 

- wiadomości dostępne w Internecie 
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