
Regulamin 
 

IV Powiatowego Konkursu 

Wiedzy o Górnym Śląsku, Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – 

100 lecie Powstań Śląskich 
 

 
 

I. Cele konkursu: 

 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania 

się w życie wspólnoty lokalnej, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z regionem i gwarą, 

  kształtowanie właściwych postaw wobec różnorodności, bogactwa i piękna Śląska 

 zapoznanie z zabytkami powiatu bieruńsko – lędzińskiego 

 ukazanie rangi kształcenia i wychowania regionalnego 

 

II. Organizatorzy i etapy konkursu: 

 

Uczestnikami konkursu są 2 – osobowe drużyny uczniów klas VII, VIII ze szkół 

podstawowych powiatu bieruńsko – lędzińskiego. 

 

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki 

w Lędzinach budynek przy ul. Pokoju 29  

Termin konkursu: 21 listopada 2019 r. godzina rozpoczęcia - 10.00, planowana godzina 

zakończenia – ok. 13.00. 

 

 

III. Przebieg konkursu: 

 

Konkurs składa się z II etapów: 

 

1 etap: 

1. Test zawiera 25 pytań jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte: 

a) 15 pytań dotyczących regionu Śląska; 

b) 10 pytań dotyczących powiatu bieruńsko- lędzińskiego; 

 

 

2 etap: 

1. Zabawa edukacyjna dotycząca znajomości regionu Górnego Śląska, układanie 

puzzli, rozwiązanie krzyżówki, slajdy, zagadki, pieśni patriotyczne 

 

2.Uczniowie tworzący drużynę mają prawo do wspólnego ustalania treści odpowiedzi 

na pytania zawarte w teście i do wspólnego udziału w zabawach edukacyjnych.  

 

3. Prawidłowość udzielanych przez drużyny odpowiedzi i wykonywanych przez nie 

zadań, ocenia trzyosobowa niezależna komisja konkursowa. 

 

IV. Nagrody: 

 

1. Za zajęcie miejsca I, II, III w konkursie przewiduje się nagrody. 

 



 

V. Zakres materiału: 

 

 symbole województwa śląskiego i powiatu bieruńsko -lędzińskiego  

 honorowi obywatele powiatu 

 gminy powiatu bieruńsko - lędzińskiego 

 wielcy Ślązacy  

  przeszłość historyczna, Powstania śląskie 

 pieśni śląskie 

 Wojciech Korfanty  

 podstawowe zabytki, budowle i symbole Górnego Śląska  

 

VI. Proponowana literatura: 

 

- Historia Śląska, Wrocław 2007, Red. Czapliński Marek i in., rozdział  

Od rewolucji niemieckiej do podziału Górnego Śląska str. 388 – 401 

- Historia Polski 1914 – 2001, Roszkowski Wojciech; Zachodnie i Północnej: Górny Śląsk 

str. 29-30 

-  „ Mówią Wieki : magazyn historyczny”. Red. M. Bogucka. Nr 01/2011: „ Powstania 

Śląskie 1919-1920”, „Korfanty – śląski bożyc” wydane przez Muzeum Śląskie  

w Katowicach, str. 62-72, 47-51,      

-  Powiat bieruńsko – lędziński, praca zbiorowa pod red. Dariusza Walencika,                                              

Bieruń 2009 

-   Lysko Alojzy, Nasze dziedzictwo, Wyd. Powiat Bieruńsko – Lędziński, 2005 

- Powiat Bieruńsko – Lędziński Niecodzienny wymiar codziennych miejsc,  

Bieruń 2013 

- pieśni śląskie min. „Szła dzieweczka”, „Starzyk”, „ Gdybym to ja miała”, „Karliku”    

„Głęboka studzienka”, „Karolinka”, „Walczyk górniczy”, „Idzie górnik drogą” 

 

VII.  Zgłoszenia: 

 

 2 – osobowe drużyny należy zgłosić do 15 listopada 2019 r. wysyłając kartę 

zgłoszenia  (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą elektroniczną na adres: 

spoi1@ledziny.pl 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

wizerunku Uczestnika (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)  

 Zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorom konkursu w/w zgody  

w dniu konkursu tj. 21.11.2019 r. 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu: 

1. Ewa Gołębiowska 

2. Ewa Szczepanek     

 

 

 

 


