
X MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY
Z dziejów mojego miasta

REGULAMIN
Organizator
Muzeum Miasta Jaworzna
Urząd Miejski w Jaworznie
Honorowy patronat
Prezydent Miasta Jaworzna
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach
Cele konkursu
- Kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o poznanie przeszłości;
- Propagowanie zainteresowania historią i tradycją miejsca, w którym mieszkamy;
- Umacnianie emocjonalnych związków z Jaworznem naszej „małej ojczyzny”;
- Rozwijanie  w  uczniach  umiejętności  samodzielnych  poszukiwań  materiałów  źródłowych  i  ich
wykorzystania do opracowania prezentacji multimedialnej;
- Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
Uczestnicy konkursu
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach:
Grupa I - Uczniowie szkoły podstawowej klasa IV - VI – test wiadomości;
Grupa  II  -  Uczniowie  szkoły  podstawowej  klasa  VII  –  VIII  oraz  klasa  III  gimnazjum  –  praca
multimedialna.
Szkoła może być reprezentowana przez jednego ucznia w danej grupie.
Termin zgłoszeń
Do 7 marca 2019 roku do godz. 15.00 (w przypadku grupy II - zgłoszenie + prezentacja multimedialna)
do Organizatora. 
Forma zgłaszania
- osobiście w Muzeum Miasta Jaworzna
- mailem na adres: elzbieta.trojan@muzeum.jaworzno.pl
Przebieg konkursu – zadania konkursowe
Grupa I: 14 marca 2019 roku, godzina 9.00.
Test wiadomości pisemny, czas trwania 45 min.- składający się z pytań o charakterze zamkniętym i
otwartym  oraz  wypowiedzi  pt.  „Jaworzno  –  najciekawsze  zakątki  historyczne”  (zadanie  polega  na
przygotowaniu, wypowiedzi w formie ustnej (od 5 do 8 zdań), jednego wybranego przez siebie obiektu
historycznego. 
Grupa  II:  do  dnia  7  marca  2019  r.  do  godz.  15.00  oddanie  prezentacji  multimedialnej  na  temat
„Jaworzno – najciekawsze zakątki historyczne”. 
Rozstrzygnięcie konkursu
Ocena testów grupy I odbędzie się bezpośrednio po rozwiązaniu testu.
Grupa II (szkoła oraz nauczyciele - opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do 12
marca 2019. Zwycięzcy oraz nauczyciele - opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia
nagród w dniu 14 marca o godz. 11.00.
Wręczenie nagród -14 marca, godz.11.00.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Miasta Jaworzna oraz w formie
komunikatu przekazanego mediom.
Warunki przygotowania prezentacji multimedialnej
1. Tytuł prezentacji: Jaworzno – najciekawsze zakątki historyczne.
Opis zadania: Prezentacja powinna zawierać 5 obiektów historycznych, stanowiących część naszego
dziedzictwa historycznego. Przedstawiany obiekt powinien zawierać zdjęcie i krótki opis. Prezentacja
powinna zawierać nie mniej niż 10 slajdów nie więcej niż 15. Uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę
konkursową.
2. Zawartość powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami lub rysunkami (mile widziane prace
własne).
3. Prezentacja na slajdzie tytułowym powinna być podpisana (nazwisko i imię autora, nazwa szkoły,
nazwisko nauczyciela-opiekuna), na ostatnim slajdzie powinna zostać umieszczona bibliografia (łącznie
ze stronami www).
4. Prezentacja powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem i być efektem samodzielnej pracy
ucznia.
5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.



6. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point (pakiet programu
Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet LibreOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym
otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp). Program można pobrać z
e strony https://pl.libreoffice.org2. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię.
7. Prezentację należy dostarczyć na płycie CD/DVD. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po
zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest
uszkodzony. W przypadku prac złożonych, co najmniej trzy dni przed terminem organizator poinformuje
uczestnika o tym fakcie i dopuszcza ponowne złożenie pracy konkursowej do dnia następnego.
8.  Prezentacja  nie  może być  wcześniej  publikowana.  Zgłoszenie do konkursu jest  jednoznaczne z
akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca została wykonana osobiście,
wykorzystane zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa
do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
Kryteria oceny
- zgodność treści prezentacji z tematem przewodnim konkursu;
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji;
- wykorzystane źródła wiedzy;
- ujęcie tematu w sposób interesujący, twórczy posiadający walory edukacyjne;
- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu oraz własne przemyślenia;
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
- ogólne wrażenie estetyczne.
Nagrody
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymają nagrody
rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku. Nauczyciele - opiekunowie
otrzymają podziękowanie.
Miejsce konkursu
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5.
Uwagi końcowe
Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Do oceny prac  zostanie powołana Komisja  Konkursowa złożona z pracowników Muzeum. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne.
Przygotowanie do konkursu
Jaworzno. Wydawnictwo z okazji stulecia nadania praw miejskich 21 IX 1901 – 21 IX 2001, Jaworzno
2001 (rozdziały: Historia miasta, Dzieje przemysłu);
Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna nr 4, M. Leś – Runicka, Średniowieczne Dzieje
Jaworzna, s. 13;
Strona internetowa: www.muzeum.jaw.pl
W  celu  zapoznania  z  historią  Jaworzna  oraz  działalnością  edukacyjną  Muzeum Miasta  Jaworzna
zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem w dniu 9 marca 2019 roku o godz. 10.00.
W przygotowaniu  prezentacji  multimedialnej  dopuszcza się  wszystkie  dostępne źródła wiedzy oraz
zbiory własne autorów.
Szczegółowych informacji udziela
Elżbieta Trojan,
Muzeum Miasta Jaworzna
tel. (32) 6181953
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaworzno.pl
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