
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „DZIEJE ZIEMI ŚWIEBODZIŃSKIEJ”
V EDYCJA – 2018

1. Organizatorem Konkursu Historycznego „Dzieje ziemi świebodzińskiej” jest Muzeum Regionalne 
w Świebodzinie.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na terenie
Powiatu Świebodzińskiego, których organa prowadzące partycypują w kosztach Konkursu.

3. Termin:
a) etap szkolny: 05.02.2018 r. – pisemny test (100% punktów) 
b) etap finałowy: 05.03.2018 r. – pisemny test (50% punktów) i sprawdzian ustny  (50% punktów). 
Część ustna obejmuje dwa pytania w zestawie losowanym oraz obligatoryjną prezentację na 
wybrany przez ucznia temat, który wymaga zatwierdzenia przez Organizatora Konkursu.
Uczeń ustnie omawia prezentację multimedialną przez 15 minut. Temat prezentacji z dziejów ziemi
świebodzińskiej wybiera uczeń, po uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu
Określony temat może być wybrany tylko przez jednego uczestnika. W przypadku zbieżności tematu
prezentacji  z  wylosowanym pytaniem,  uczeń  ponownie  losuje  następny zestaw pytań.  Wybrany
temat uczeń osobiście zgłasza w sekretariacie Muzeum Regionalnego w dniach od 05.02.2018 r. do
09.02.2018  r.  (tj.  piątek,  do  godziny  15:00).  Niezgłoszenie  wybranego  tematu  lub  jego
niezaprezentowanie oznacza uzyskanie 15 pkt. mniej z części ustnej. W imieniu ucznia jego opiekun
również  może  dokonać  zgłoszenia  tematu.  Osobą  upoważnioną  przez  Muzeum do  uzgodnienia
tematu  jest Tadeusz Bobowski (tel. 601 837 186).

4. Zakres tematyczny: 
- dzieje ziemi świebodzińskiej w kształcie terytorialnym obecnego powiatu
- epoki: prahistoryczna, średniowiecze, epoki nowożytne oraz dzieje najnowsze do 2000 r.
- konkurs dotyczy zarówno dziejów politycznych, prawno-ustrojowych, militarnych, a także  
   kultury, gospodarki, edukacji, religii i zabytków.

5. Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły w składzie - przewodniczący 
(z głosem rozstrzygającym), sekretarz, członek, w której co najmniej jedna osoba jest nauczycielem
historii.  Etap  szkolny  ma  formę  testu  pisemnego.  Na  finał  kwalifikuje  się  trzech  najlepszych
uczniów, którzy uzyskali minimum 50% punktów. Jeżeli co najmniej jeden z uczniów uzyskał co
najmniej 90% punktów, to liczba uprawnionych do finału może być zwiększona maksymalnie do
czterech, spośród najlepszych uczestników konkursu danej szkoły. 

6. Finałową Komisję Konkursową powołuje dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
Skład komisji:
- przewodniczący koordynator
- zastępca przewodniczącego koordynatora, będący przewodniczącym zespołu części ustnej 
w skład którego wchodzą również sekretarz i członek
- przewodniczący jedno lub dwuosobowego zespołu części pisemnej w skład którego 
dodatkowo może wchodzić członek zespołu
- sekretarz zespołu części ustnej jest jednocześnie sekretarzem Finałowej Komisji 
Konkursowej. W przypadku dwóch zespołów części ustnej przewodniczący koordynator 
powołuje z dwóch sekretarzy zespołów części ustnej sekretarza Finałowej Komisji 
Konkursowej
- w przypadku dużej liczby uczestników Konkursu dopuszcza się powołanie dodatkowego zespołu
części ustnej w składzie: przewodniczący zespołu, sekretarz i członek

7. Na każdym etapie prace pisemne i wypowiedzi ustne w finale są kodowane.
8. W trakcie trwania Konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy, zachowania spokoju  

i niezakłócania w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali
miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje
pytań  dotyczących  zadań  konkursowych,  nie  korzysta  z  żadnych  niedozwolonych  materiałów  
i środków łączności, w tym telefonów komórkowych). 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia zasad regulaminu Konkursu,  przewodniczący
zespołu części pisemnej lub ustnej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje
w protokole przeprowadzanego Konkursu.

10. Uczestnicy  i  ich  opiekunowie  prawni  zgłoszeni  do  Konkursu  automatycznie  udzielają
Organizatorowi  zgody na przetwarzanie  oraz  publikację  swoich  danych osobowych na potrzeby



związane z Konkursem.
11. Uczestnicy  i  ich  opiekunowie  prawni  zgłoszeni  do  Konkursu  automatycznie  akceptują  treść

powyższego  Regulaminu  i  zobowiązują  się  do  jego  przestrzegania  pod  karą  wykluczenia  
z Konkursu przez Organizatora na jego dowolnym etapie.

12. Wszelkie spory i  wątpliwości wynikające z przebiegu Konkursu rozstrzyga w sposób ostateczny
Organizator  Konkursu  w  osobie  dyrektora  Muzeum  Regionalnego  lub  w  przypadku  jego
nieobecności przewodniczący komisji konkursowej.

13. Szkoły  drogą  e-mailową  przysyłają  do  Muzeum  Regionalnego  protokół  z  etapu  szkolnego  
w dniu jego przeprowadzenia, najpóźniej na drugi dzień po jego odbyciu.

14. W części finałowej Konkursu, w przypadku miejsc ex aequo związanych z głównymi nagrodami,
może  być  przeprowadzona  dogrywka  w  formie  ustnej,  na  której  część  pytań  może  być  spoza
umieszczonych  na  stronie  internetowej  Muzeum,  ale  nie  wybiegających  poza  treści  w  podanej
literaturze.

15. Wszyscy  uczestnicy  finału  otrzymają  dyplomy  uczestnictwa  i  nagrody  pocieszenia,  
a zwycięzcy nagrody wyróżniające. 

16. Wójtowie,  Burmistrzowie  i  Starosta  mogą  być  fundatorami  nagród  dla  wszystkich  uczniów  ze
swoich  szkół  startujących  w finale  oraz  nagrody wyróżniającej  dla  najlepszego  z  nich,  a  także
nagrody głównej. Fundatorami nagród według własnego uznania mogą być też inne osoby prawne i
fizyczne.

17. Uroczyste podsumowanie organizuje Muzeum Regionale w gmachu ratusza w Świebodzinie w dniu
08.03.2018r. o godz. 12.00. 

Organizator Konkursu


