X Konkurs Historyczny
„Mikołaj Kopernik i jego czasy”
Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim
konkursie historycznym „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Patronat nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
Instytut Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Regulamin konkursu.
•

Cele konkursu

Po przerwie spowodowanej pandemią wracamy z konkursem poświęconym postaci Mikołaja
Kopernika. X - jubileuszowa edycja przypada w szczególnym okresie. W roku 2023 r.
będziemy obchodzić 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Konkurs ten ma na calu
propagowanie wiedzy młodzieży szkół podstawowych o jednej z najbardziej rozpoznawalnych
postaci w dziejach Polski, twórcy teorii heliocentrycznej, wybitnym ekonomiście
i wszechstronnym człowieku renesansu – Mikołaju Koperniku, jego życiu i dokonaniach, życiu
politycznym, gospodarczym i kulturalnym Polski i Europy od poł. XV w. do poł. XVI w. oraz
rozbudzenie zainteresowania uczniów tym okresem historii ojczystej i rozbudzenie aktywności
poznawczej młodzieży.

•

Organizacja i przebieg konkursu

Regulamin konkursu jest zgodny z Zarządzeniem MENiS Nr 28 z 29. 01. 2002 r. w sprawie
organizowania oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Konkurs
przeprowadza
Komisja Konkursowa powołana
przez Dyrektora Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku złożona z nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Informacji związanych z przebiegiem konkursu udziela sekretariat ZSHE w Białymstoku,
ul. Gen. J. Bema 105, 15-370 Białystok, tel. 085 742 36 09. Można je także znaleźć na stronie
internetowej
http://ekonomik.bialystok.pl
oraz
na
szkolnym
facebooku
https://www.facebook.com/ekonomik.bialystok.
Na facebooku - https://www.facebook.com/LekcjaHistoriiOnLine/ znajdują się dwie lekcje wraz
z ćwiczeniami, poświęcone osobie Mikołaja Kopernika. Zachęcamy do skorzystania.

Konkurs ma charakter ogólnowojewódzki. Odbywa się od grudnia do kwietnia następnego roku
kalendarzowego i składa się z dwóch etapów – eliminacji szkolnych i wojewódzkich
w siedzibie organizatora konkursu.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas 7 i 8 szkoły podstawowej, który opanował
materiałmateriał niezbędny do uczestniczenia w nim. W obu etapach uczniowie rozwiązują
testy, w których wykażą się wiedzą oraz umiejętnościami analizy źródeł historycznych. Zakres
zagadnień zarówno eliminacji szkolnych jak i wojewódzkich obejmuje życie i działalność
Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, społecznych i politycznych
jego epoki.

Eliminacje szkolne
Szkoły zapoznają uczniów z konkursem i przesyłają zgłoszenia (wzór nr 1) do udziału w nim
listownie, faksem - 085 742 36 09 lub mailem – zshe_bial@interia.pl do 07 stycznia 2023 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia szkole zostanie przesłany test w jednym egzemplarzu w celu
przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Eliminacje szkolne powinny zostać przeprowadzone 17
stycznia 2023 r. Uczestnicy konkursu w przeciągu 45 minut rozwiązują test. Protokół
z eliminacji szkolnych (wzór nr 2) należy przesłać organizatorowi do 10 lutego 2023 r.
Do finału konkursu powinni zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 75 % punktów
lub dwóch uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik eliminacji szkolnych. Jeżeli dwoje lub
więcej uczniów, którzy uzyskali taki sam wynik, zajęło drugie miejsce, wówczas należy
przysłać zgłoszenia większej ilości osób.

Eliminacje wojewódzkie
Odbywają się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10 w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im.
Mikołaja Kopernika w Białymstoku i będą miały charakter wyłącznie pisemny. Finaliści
w obecności członków Komisji Konkursowej będą rozwiązywać w ciągu 60 minut test

z zakresu obejmującego
życie i działalność Mikołaja
Kopernika na tle wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, społecznych i politycznych jego
epoki.

Dla laureatów i ich opiekunów – nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu
przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół HandlowoEkonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Mikołaj Kopernik i jego czasy”

