I Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pod hasłem
„Wielka wojna Polski z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411”

1. Organizatorami I Międzypowiatowego Konkursu Historycznego, zwanego dalej KH są:
Muzeum Zamkowe w Malborku, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
oraz Malborski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

2. Konkurs kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatów
malborskiego i sztumskiego

3. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „Wielka wojna Polski z zakonem
krzyżackim w latach 1409-1411”, którego celem jest:
•

propagowanie wiedzy o zakonie krzyżackim oraz stosunkach polsko-krzyżackich

•

propagowanie wiedzy o Malborku jako stolicy państwa zakonnego w Prusach

4. KH odbędzie się 25 listopada (piątek) w Muzeum Zamkowym w Malborku, początek o godz.
9.30 w budynku Karwanu na Przedzamczu

5. KH składa się z II etapów

6. I etap (szkolny) – zaleca się przeprowadzenie eliminacji w szkołach w celu wyłonienia
maksymalnie 3 (trzech) uczniów do szczebla powiatowego

7. II etap (powiatowy) odbywa się w Malborku:
•

test – 40 pytań (zadania otwarte, zamknięte, prawda-fałsz, analiza źródła, ikonografia,
mapy itp.)

•

czas trwania: 90 minut

•

uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w dwóch kategoriach:
Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna

•

zwycięzcy (miejsca I-III) zostaną wyłonieni w każdej z kategorii

•

w przypadku jednakowej liczby punktów (miejsca I-III) odbędzie się dogrywka (test 10
pytań)

8. Nad prawidłowym przebiegiem KH czuwać będzie komisja wyłoniona z pracowników
Muzeum Zamkowego w Malborku, nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w
Sztumie oraz przedstawicieli Malborskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia uczestników z poza powiatów
malborskiego i sztumskiego.

10. Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać, po przeprowadzeniu I etapu szkolnego, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2011:
•

pocztą na adres:
Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
z dopiskiem I Międzypowiatowy Konkurs Historyczny

•

e-mail: biblioteka@zamek.malbork.pl

•

faxem: 55/ 647-0-803

11. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach (miejsca I – III) Gimnazjum i Szkoła
Ponadgimnazjalna - laureaci otrzymają nagrody rzeczowe lub książkowe

12. Organizator nie ponosi kosztów uczestnictwa w konkursie

13. Sekretariat konkursu:
•

Aleksandra Siuciak – Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku
a.siuciak@zamek.malbork.pl
tel. 55/647-0-897

•

Przemysław Szczuchniak – Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie

