Wojewódzki konkurs wiedzy
"Splatane losy Polski i Wielkiej Brytanii".
Polska i Polacy w dziejach Wielkiej Brytanii.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
Polska i Wielka Brytania to dwa wielkie narody europejskie. Wielkie swoją tradycją, kulturą,
językiem. Często te dwa państwa dzieliły wspólnie losy historyczne, wielu Polaków miało
wpływ na losy Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania była i jest miejsce polskich emigrantów.
Polonia Polska w Wielkiej Brytanii jest jedną z najliczniejszych na świecie. Losy dwóch
narodów, losy Polaków, którzy odcisnęli swoje piętno na dziejach Wielkiej Brytanii są
przedmiotem niniejszego konkursu. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny jest z zakresu
wiedzy historycznej, biografii poszczególnych bohaterów oraz wiedzy z zakresu geografii,
kultury i Wiedzy o Społeczeństwie.
§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu (dalej zwanym Organizatorem Konkursu) jest Polsko-Angielska
Szkoła Podstawowa MENTIS z siedzibą przy ul. Piwoniowej 18 w Warszawie
(dalej również zwana Organizatorem Konkursu).
2. Organizatora Konkursu reprezentuje Dyrektor Szkoły.
3. Główne zadania Organizatora Konkursu:
a. Całościowy nadzór nad Konkursem.
b. Wyznaczenie członków Komisji Konkursowej odpowiedzialnych za
przygotowanie i ocenę testów konkursowych.
c. Zapewnienie lokalu w celu przeprowadzenia stacjonarnych etapów Konkursu.
d. Utworzenie Biura Konkursowego, obsługa zapytań przez telefon, e-mail i za
pomocą strony WWW.
e. Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych. W szczególności zapytań i
odwołań.
§ 2 Nazwa i temat konkursu
1. Pełna nazwa: „"Splatane losy Polski i Wielkiej Brytanii". Polska i Polacy w dziejach
Wielkiej Brytanii. (dalej również zwany Konkursem),
2. Dziedzina: Historia oraz elementy, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, biografii i
geografii.
§ 3 Cel konkursu
Celem konkursu jest:

- upowszechnienie wiedzy historycznej wśród uczniów,
- rozbudzenie zainteresowania historią Polski i Wielkiej Brytanii,
- promowanie młodych talentów w dziedzinie historycznej,
- uczczenie ważnych rocznic historycznych i narodowych,
- integracja młodzieży szkół podstawowych,
- wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej,
- rozwijanie kompetencji językowych uczniów z zakresu wiedzy o kulturze brytyjskiej
§ 4 Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII z województwa
mazowieckiego , którzy rywalizują między sobą indywidualnie.
§ 5 Temat, przedmiot konkursu
Temat I edycji konkursu historycznego brzmi: „"splatane losy Polski i Wielkiej Brytanii".
Polska i Polacy w dziejach Wielkiej Brytanii".
§ 6 Tresci
Do etapu I uczniowie powinni opanować treści określone w podstawie programowej
przedmiotu historia rozszerzone o zakres z wiedzy geograficznej, kulturowej i zakresu wiedzy
o społeczeństwie, zaś do etapu II także treści poszerzające podstawę programową.
Szczegółowe zagadnienia zostaną przesłane przez organizatora konkursu do wszystkich
szkół, które prześlą swoje zgłoszenie.
§ 7 Warunki uczestnictwa, szczegóły zgłoszenia
Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie wysyłając zgłoszenie do dnia 08.04.2022 r.
na adres mailowy: konkurs.historyczny@szkola-mentis.edu.pl
Przy zgłoszeniu należy podać adres mailowy, na który Organizator będzie wysyłał
informacje dotyczące konkursu.
§ 8 terminy,etapy konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I ETAP - ELIMINACJE SZKOLNE (formuła online) – 27.04.2022 r. /środa/
‒ eliminacje odbywają się w macierzystych placówkach i może wziąć w nich udział
dowolna liczba uczniów,
‒ uczestników zgłaszają szkolni organizatorzy do dnia 8.04.2022 r
‒ podczas eliminacji uczniowie wypełniają test w formule online przesłany przez
Organizatora konkursu,

‒ organizator publikuję listę osób zakwalifikowanych do II etapu najpóźniej na 7 dni
roboczych po odbyciu pierwszego etapu. Miejscem publikacji jest strona internetowa szkoły zakładka konkursy - https://szkola-mentis.edu.pl/splatane-losy-polski-i-wielkiej-brytanii/
II ETAP - FINAŁY MIĘDZYSZKOLNE – 18.05.2022 r. /środa/
‒ jeśli warunki bezpieczeństwa epidemicznego pozwolą, to II etap odbędzie się
w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis, ul. Piwoniowa 18; w przeciwnym
wypadku uczniowie będą rozwiązywać test online,
‒ podczas eliminacji uczniowie rozwiązują test przygotowany przez nauczycieli
historii,wiedzy o społeczeństwie, geografii, języka angielskiego,
‒ komisja powołana przez Organizatora konkursu ocenia prace,
‒ uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 80 % możliwych do uzyskania punktów
z testu otrzymają tytuł laureata konkursu,
‒ komisja może podjąć decyzję o zmianie progu punktowego w przypadku
nieprzekroczenia przez żadnego uczestnika wymaganego progu punktowego lub
gdy dotyczyć to będzie niewielkiej liczby uczniów,
- pozostali uczestnicy otrzymają tytuł finalisty konkursu.
§9
Komisja może przyznać laureatom równorzędne nagrody.
§ 10
Organizatorzy konkursu ufundują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy.

§ 9 Zakres materiału

Od uczestników konkursu oczekuje się ogólnej wiedzy z dziedzin takich jak: historia, wiedza
o społeczeństwie, wiedza o kulturze i geografia.

Uczestnicy powinni wykazać się znajomością następujących zagadnień:

Etap pierwszy – poziom podstawowy
1. Podstawowe wiadomości z historii Polski okres 966-2020
2.Podstawowe wiadomości z historii Anglii 1215-2020
3. Definicja emigracji oraz fale emigracyjne polskiej Polonii.

4. Organizacje polonijne na terenie UK
5.Polacy w bitwie o Anglię.
Etap drugi – poziom zaawansowany. Zagadnienia z etapu pierwszego oraz:
6.Emigracja po powstaniu listopadowym i styczniowym
7. Polacy związani z wielką Brytanią
8. Rząd Polski na emigracji w Londynie
9.Instytut Sikorskiego i inne organizacje polonijne w UK.
10.Polska Polonia obecnie
11.Geografia i Kultura Wielkiej Brytanii
§ 10 Wykaz literatury
1.Norman Davies „Boże Igrzysko”
2.Paweł Jasienica „Polska Piastów”
3.Paweł Jasienica „Polska Jagiellonów”
4.Jerzy Topolski „Historia Polski”
5.Henryk Zins „Historia Anglii”
6.Norman Davies „Wyspy”
7.Franciszek Gołembski „Polityka Zagraniczna Wielkiej Brytanii”
8.Jan Dąbrowski „Polacy w Anglii i o Anglii”
9. Robert Gretzyngier i Wojtek Matusiak „Polacy w obronie Wielkiej Brytanii”
10. Praca zbiorowa – Robert Gretzyngier i inni - Dwujęzyczny słownik biograficzny
opisujący wszystkich polskich pilotów biorących udział w Bitwie o Anglię
11.Przemysław Jaworski „Królowe i Królowie Wielkiej Brytanii”.
§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom. O wszelkich zmianach niniejszego
Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej
Konkursu.

2. Wszystkie terminy określone w niniejszym Regulaminie mogą podlegać zmianom z uwagi
na zmiany organizacyjne lub techniczne dotyczące przygotowania, przeprowadzenia lub
rozliczenia Konkursu.

