
REGULAMIN  II TURNIEJU PIASTOWSKIEGO 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Łozinie zaprasza do wzięcia 

udziału w II Turnieju Piastowskim . 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU : 

Szkoła  Podstawowa  im.  Kazimierza Górskiego  w Łozinie 

ul. Milicka 10 

55-095 Mirków 

Tel. /fax. 71 3154870 

Adres e-mail : zslozina@poczta.onet.pl 

Osoby odpowiedzialne: Anna Karwatka,  Janina Bogucka, Iwona Światłowska 

CELE  TURNIEJU : 

- Propagowanie wiedzy o dynastii Piastów, ze szczególnym uwzględnieniem Bolesława 

Krzywoustego. 

- Rozwijanie zainteresowań dziejami Polski i historią Śląska. 

- Kształtowanie postaw patriotycznych. 

- Rozwijanie u uczniów samodzielności w opracowywaniu zagadnień. 

- Motywowanie uczniów do poszerzania  wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. 

- Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

ZASADY TURNIEJU : 

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej. 

Szkołę reprezentuje drużyna składająca się z trzech uczniów. Wszystkie zadania 

wykonywane są drużynowo. Drużyny w ramach wspólnej pracy odpowiadać będą na 

pytania prowadzącego. Pojawią się tu m.in. zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, 

na dobieranie, typu prawda/ fałsz, zadania otwarte np. wymienienie dokonań danej 

postaci. 

2. Osoby biorące udział w turnieju wyrażają zgodę na upublicznienie ich imienia i 

nazwiska, wizerunku i wyniku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łozinie 

oraz na inne potrzeby konkursu.  



3. Uczestnicy powinni mieć ze sobą legitymację szkolną. 

4. Kartę zgłoszenia szkoły do konkursu  należy przesłać na maila szkoły lub fax. : 71 

3154870   najpóźniej do dnia 20 września 2019 roku . W załączniku przesyłamy 

formularz zgłoszeniowy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów 

biorących udział w konkursie. 

 

5. Zakres tematyczny turnieju obejmuje dzieje Polski od Mieszka I do Kazimierza 

Wielkiego ze szczególnym uwzględnieniem Bolesława Krzywoustego. 

 

6. Czas trwania konkursu – około 1,5 godziny 

 

  

 

OBOWIĄZUJĄCA  LITERATURA : 

 podręcznik do historii dla  klasy piątej szkoły podstawowej, autor : Grzegorz 

Wojciechowski, tytuł  „Wczoraj i dziś”, wydawnictwo  Nowa Era; 

 Borucki Marek, Ilustrowana historia Polski dla dzieci 966-1939, Warszawa 1996, 

wydawnictwo Bellona 

 

Turniej Piastowski odbędzie się w Szkole Podstawowej w Łozinie w dniu 17 

października o godzinie 9.30. Zbiórka uczestników konkursu w szkolnej auli o 

godzinie 9.15.  

 

 

 

  


