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Zespół Szkół Ogólnokształcących: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach 

 
ogłasza: 

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o życiu 

 i działalności Tadeusza Kościuszki  

 
                                                                                                                                                           

TEMATYKA KONKURSU:  

 

 

„Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka” 

 

 

KATEGORIE: 

1. Wiedzy o życiu i działalności T. Kościuszki (gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna) 

2. Literacka (szkoła ponadgimnazjalna) 

3. Plastyczna (gimnazjum) 

 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów 

województwa śląskiego.  

 

 

CELE KONKURSU:  

 
1. Popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki i głoszonych przez niego 

uniwersalnych ponadczasowych idei. 

2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski. 

3. Rozwijanie plastycznych i literackich uzdolnień młodzieży. 

4. Rozbudzanie ciekawości poznawczych młodzieży i kształtowanie umiejętności 

prezentowania rezultatów własnej pracy. 

5. Promocja talentów. 

6. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. 

7. Integracja młodzieży z województwa śląskiego. 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość życia  

i działalności Tadeusza Kościuszki. 
 

 

Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach konkursu! 

 

 

 



2 

 

KATEGORIA: KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁANOŚCI TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. Konkurs wiedzy  składa się z etapu szkolnego (część pisemna)  i wojewódzkiego (część 

ustna – półfinał i finał). 

 

ETAP SZKOLNY 

1. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej szkoły 

województwa śląskiego (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). 

2.  Etap szkolny składa się z pisemnego testu (odrębnego dla gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych), który organizator przesyła do szkoły drogą elektroniczną, zgodnie 

z harmonogramem.  

3. Test (odrębny dla szkół ponadgimnazjalnych i dla gimnazjum), składający się z 30 pytań, 

będzie sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu życia i działalności Tadeusza Kościuszki.  

4. Nauczyciel, przeprowadzający test na  etapie szkolnym, jest  zobowiązany do powielenia 

testu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, przeprowadzenia testu w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę ucznia.  

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego arkusz testu należy przesłać pocztą do organizatora  

w tym samym dniu, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Mickiewicza 6-8, Mysłowice 41-400, z  dopiskiem 

„Konkurs – Kościuszko”. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej 

www.kosciuszko.pl w zakładce „Szkoła” – „Biblioteka” – „Konkursy”. Szkoła, której 

uczniowie zakwalifikują się do półfinału, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną.  

5. Do półfinału konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów gimnazjum i 10 uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali najlepsze wyniki  

w teście wiedzy. 

 

PÓŁFINAŁ I FINAŁ 
1. Półfinał i finał zostanie przeprowadzony 7 czerwca 2017r., w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Mysłowicach. 

2. Półfinał i finał  zostanie przeprowadzony w formie turnieju pytań. 

 

 Półfinał 

10 uczniów gimnazjum i 10 uczniów liceum w trzech rundach będzie odpowiadać na pytania 

Komisji Konkursowej. Pytania zostaną przez uczniów wylosowane z puli pytań 

konkursowych.  

Wyłonionych zostanie 5 najlepszych uczestników z gimnazjum i 5 ze szkół 

ponadgimnazjalnych. 

W przypadku braku możliwości wyłonienia 5 półfinalistów uczniów gimnazjum i 5 

półfinalistów uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zostanie przeprowadzona dogrywka (będą 

zadawane dodatkowe pytania). 

Finał 

Wyłonieni w półfinale uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odpowiedzą na 

pytania Komisji Konkursowej. W trzech rundach pytań zostanie wyłonionych trzech 

finalistów konkursu w kategorii gimnazjum i trzech w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

W wypadku uzyskania przez uczestników (dotyczy zarówno gimnazjum, jak i szkół 

ponadgimnazjalnych) takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka (będą 

zadawane dodatkowe pytania). 

http://www.kosciuszko.pl/
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ZALECANA LITERATURA 

 PRACE ZWARTE 

1. A. Zahorski, Naczelnik w sukmanie, Kraków 1990 ( gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) 

2. B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1745-1817, Warszawa 1991( gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalne) 

3. H. Kocój, Kościuszko i współczesna mu scena polityczna : mocarstwa europejskie wobec 

powstania kościuszkowskiego : zagadnienia wybrane , Katowice 1994. (szkoły 

ponadgimnazjalne) 

4. S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe kościuszkowskie, 

listopadowe, styczniowe, pod redakcją W. Zajewskiego, Warszawa 1992. s.16-145 i późniejsze 

wydania    (szkoły ponadgimnazjalne) 

 

ARTYKUŁY do pobrania na stronie szkoły  (www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” 

– „Biblioteka” – „Konkursy”) dla  gimnazjum i szkół ponagdimnazjlnych 
 

1. L. Ratajczak ,Kalendarium życia i działalności Tadeusza Kościuszki, [w:]Niepodległość i 

Pamięć , Tom 3 ( 1996), nr 1 (5) , s.7-52 

2. J. Skowronek, Tadeusz Kościuszko : model bohatera z pogranicza epok, [w:]Niepodległość i 

Pamięć , Tom 3 ( 1996), nr 1 (5) , s.53-68 

3. S. Bratkowski, Heros niechciany, [w:]Niepodległość i Pamięć , Tom 3 ( 1996), nr 1 (5) , s.69-81 

4. I. Rusinowa, Waszyngton i Kościuszko – sylwetki bohaterów. Studium porównawcze 

[w:]Niepodległość i Pamięć, Rocznik XXII  2015 nr 3 (51)s. 9-35.       

5. J. Załęczny, Obchody kościuszkowskie 1917 elementem kształtowania tożsamości narodowej 

Polaków (na podstawie pamiątek ze zbiorów Muzeum Niepodległości) [w:]Niepodległość i 

Pamięć, Rocznik XXII  2015 nr 3 (51)s. 35-57   

 ORAZ  wszystkie dostępne informacje w podręcznikach historii związane  

z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. 
 

 

KATEGORIA LITERACKA 

Zasady ogólne 

1. Konkurs jest prozatorskim konkursem literackim, przeznaczonym dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie w kategorii literackiej jest napisanie opowiadania, eseju 

lub reportażu zgodnego z tematyką konkursu (Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego 

człowieka) i przesłanie tekstu organizatorom (wydruk komputerowy) na adres: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących, ul. Mickiewicza 6-8,  Mysłowice 41-400, z  dopiskiem “Konkurs – 

Kościuszko”, w terminie do 20 maja 2017r.  

3. Warunki techniczne nadsyłanych prac: format A4, czcionka Times New Roman (12), 

interlinia 1,15, maksymalna ilość stron 2. 

http://www.kosciuszko.pl/
http://www.bazhum.pl/bib/article/420448/
http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/
http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/
http://www.bazhum.pl/bib/volume/9490/
http://www.bazhum.pl/bib/article/420449/
http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/
http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/
http://www.bazhum.pl/bib/volume/9490/
http://www.bazhum.pl/bib/article/420450/
http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/
http://www.bazhum.pl/bib/volume/9490/
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UWAGA! Wszelkie prace, które nie mieszczą się w ramach wyszczególnionych powyżej 

form, będą odrzucone. Każdy autor może nadesłać maksymalnie jeden utwór literacki. 

Przesłanie większej ilości prac (dwie, trzy itd.) spowoduje dyskwalifikację kolejnych 

utworów bez ich oceny. 

4. Przesłany tekst staje się własnością organizatorów konkursu, którzy mogą je publikować 

w formie papierowej oraz elektronicznej. 

5. Przesłany tekst nie może być publikowany (w całości lub fragmentach na stronach 

Internetu, papierowo, elektronicznie lub audio), ani też nie może brać udziału w innych 

konkursach. Nadesłany tekst nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

6. Wraz z przesłanym tekstem należy podać: imię i nazwisko, nazwę szkoły, adres szkoły, 

imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna. 

7. Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim z poszanowaniem stylistyki, 

ortografii, interpunkcji i gramatyki, co będzie również brane pod uwagę podczas 

rozstrzygnięcia konkursu. Organizator ma prawo do korekty tekstów wybranych do druku bez 

wiedzy autora. 

8. Przesłanie prac i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

9. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu w tej kategorii nastąpi 1 czerwca 2017r. Wyniki (imienne listy) 

zostaną umieszczone na stronie szkoły: www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” – 

„Biblioteka” – „Konkursy”. Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2017 r. 

10. Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy: 

konkurs_kościuszko@wp.pl 

 

KATEGORIA PLASTYCZNA 

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum, który wykona pracę plastyczną – 

zainspirowaną wydarzeniem z życia Tadeusza Kościuszki. 

3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (graficzną, rysunkową, malarską). 

Może też mieć dowolną formę (plakatu, rysunku, szablonu malarskiego graffiti lub muralu). Do 

pracy powinien być dołączony krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem jego wyboru.   

4. Każda szkoła, biorąca udział w tej kategorii, spośród wszystkich wykonanych przez 

uczniów prac wybiera 3 najlepsze i przesyła w terminie do 20 maja 2017r. na adres: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8  Mysłowice 41-400, z  dopiskiem „Konkurs – 

Kościuszko”.  

 

Szczegóły wykonania prac: 

 

- Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę plastyczną. 

- Technika wykonania pracy dowolna. 

- Wielkość pracy dowolna, z zastrzeżeniem, że do organizatora musi dotrzeć praca, nie jej 

projekt. 

- Na odwrocie pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy opiekuna. 

 

Kryteria oceny: 

 
1. W etapie szkolnym praca jest oceniana przez komisję szkolną.  

2. W etapie wojewódzkim praca jest oceniana niezależnie przez trzech członków komisji 

wojewódzkiej.  

http://www.kosciuszko.pl/
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3. Praca ucznia – kategoria praca plastyczna - oceniana jest w skali pięciostopniowej  

(0-5) według następujących kryteriów:  

a. koncepcja - własny sposób przekazu, oryginalność, twórcze podejście do tematu (0-5);  

b. spójność przekazu plastycznego ze źródłem inspiracji (0-5);  

c. forma i kompozycja – celowość zastosowanych środków wyrazu (0-5);  

d. ogólny wyraz artystyczny (0-5).  

 

W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych 

z całego województwa śląskiego. 

Rozstrzygnięcie konkursu w tej kategorii nastąpi 1 czerwca 2017r. Wyniki (imienne listy) 

zostaną umieszczone na stronie szkoły: www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” – 

„Biblioteka” – „Konkursy”. Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2017 r. 

 

 

TERMINY: 

 

1. Do 30 marca 2017 r.-  zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem 

kategorii) drogą elektroniczną na adres: konkurs_kościuszko@wp.pl – Załącznik nr 1.  

 

2. Jeżeli do 5 kwietnia 2017 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 

prosimy o kontakt telefoniczny: 32 – 22-22-438 lub 692 697 268 

 

2. 26 kwietnia 2017 r.- odebranie zestawu pytań na etap szkolny wraz z regulaminem etapu 

szkolnego, przesłanego drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za 

przeprowadzenie etapu szkolnego (prosimy, aby osoba odpowiedzialna za kontakt z 

organizatorem potwierdziła drogą elektroniczną konkurs_kościuszko@wp.pl otrzymanie 

zestawu zadań do przeprowadzenia testu w kategorii wiedzy do 27 kwietnia 2017 r. do 

godz. 20:00). 

 

3. 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych i odesłanie prac 

konkursowych w tym samym dniu listem poleconym wraz ze zgodą rodzica ucznia na 

przetwarzanie danych osobowych! (Załącznik nr 2) 

 

4. Do 10 maja 2017 r. opublikowanie listy uczniów, którzy  zakwalifikowali się do etapu 

wojewódzkiego na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce “Szkoła – Biblioteka - 

Konkursy”.  

 

 

5. 7 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 - finał konkursu w kategorii wiedzy o życiu 

i działalności Tadeusza Kościuszki, rozdanie nagród we wszystkich kategoriach w ZSO 

w Mysłowicach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Organizator zastrzega sobie prawa do: 

- wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

- innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród, 

- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 

- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

http://www.kosciuszko.pl/
http://www.kosciuszko.pl/
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 Wszelkie ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu na stronie internetowej 

organizatorów www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” – „Biblioteka” – „Konkursy”. 

 

 Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.  

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości –

z zachowaniem praw autorskich.  

 Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 

warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści:  

Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie „Tadeusz Kościuszko inspiracją 

współczesnego człowieka” przeprowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Mysłowicach. 

 Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2004. poz.1182).  

Komisja szkolna uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie do celów 

konkursu danych osobowych uczniów i wykorzystywanie wizerunku w materiałach konkursu oraz 

uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, 

zgodnie z wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Oświadczenia te zostają w szkole.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy! 
 

organizatorzy:  Zespół Szkół Ogólnokształcących - Małgorzata Gawin 

kontakt: 

mail: konkurs_kościuszko@wp.pl 

tel. 32 – 22-22-438; 692 697 268 

  

http://www.kosciuszko.pl/
mailto:konkurs_kościuszko@wp.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

Konkurs – Tadeusz Kościuszko 
dla uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY 
Kategoria konkursu * : praca literacka, praca plastyczna, turniej wiedzy  
/ *proszę podkreślić wybraną kategorię/ 

 

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

 

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

 

Telefon, email 

szkoły 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika konkursu 

 

 

 

 

Kategoria 

konkursowa, w 

której uczestnik 

deklaruje swój 

udział 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna, telefon 

kontaktowy, email 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

    Podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub ucznia pełnoletniego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:  
 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

.......................................………………………………………………………..........................................................  
(imię i nazwisko ucznia)  
 

ucznia..............................................................................................................................................  
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Tadeusz Kościuszko inspiracją 

współczesnego człowieka” organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Mysłowicach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa śląskiego w 

roku szkolnym 2016/2017.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia.  

.....................................................................................................................................................  
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie 

internetowej Organizatorów konkursu: www.kosciuszko.pl fotograficznego wizerunku mojego 

dziecka.  

..........................................................................................................................................................  
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów nadesłanej pracy do celów naukowych i 
edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 

(Dotyczy tylko kategorii: literackiej i plastycznej) 

 

..........................................................................................................................................................  
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 
 

 

http://www.kosciuszko.pl/

