
Regulamin
z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

1. Organizatorami konkursu jest 
Reymonta w Łukowie. 
 
2. Cele konkursu: 

 zainteresowanie młodzieży 
 rozwijanie patriotyzmu oraz krytycznej postawy wobec faktów historycznych,
 doskonalenie wiedzy z historii ojczyzny i umiejętności logicznego myślenia;
 wdrażanie do samodzielnych poszukiwań histor

  
3. Konkurs rozgrywa się w
przeznaczony jest dla: 

 uczniów klas ósmych szkół podstawowych
2021 r.; 

 młodzieży klas I-III z ZS nr 3 w Łukowie
15:30-16:30. 
  

4. Zawody konkursowe odbędą się 
https://www.testportal.pl/.  
 
5. Zakres konkursu obejmuje

 okres panowania Stanisław Augusta 
 obrady i ustawy Sejmu Wielkiego, zwłaszcza Konstytucja 3 Maja;
 przyczyny i przebieg trzech rozbiorów Polski;
 geneza, przebiegi skutki 

   
6. Zasady konkursu wiedzy: 

 Test wiedzy jest przeprowadzany 
nauczycieli historii z ZS nr 3 w Łukowie poprzez test portal.

 Wszyscy uczniowie mają 16 minut na wypełnienie testu on

 Konkurs sprawdzany jest automatycznie na stronie test
przegląda wyniki w celu ustalenia kolejności najlepszych uczestników

 Uczniowie przystępują do konkursu poprzez udostępniony 
konkursowych na stronie szkoł

 Test wiedzy składa się z 
klasy ósmej z 25 pytań

  Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawan

  

Regulamin  konkursu  wiedzy 
Święta Narodowego Trzeciego Maja

ZS nr 3 w Łukowie 
 
 

konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława 

zainteresowanie młodzieży osiemnastowieczną historią Polski
rozwijanie patriotyzmu oraz krytycznej postawy wobec faktów historycznych,
doskonalenie wiedzy z historii ojczyzny i umiejętności logicznego myślenia;
wdrażanie do samodzielnych poszukiwań historycznych. 

rozgrywa się w dwóch kategoriach o różnym stopniu trudnośc

klas ósmych szkół podstawowych w dniach 26

ZS nr 3 w Łukowie w dniu 29 kwietnia 

odbędą się on-line za pośrednictwem portalu internetowego 

obejmuje zagadnienia: 
okres panowania Stanisław Augusta Poniatowskiego (1764 -1795);

Sejmu Wielkiego, zwłaszcza Konstytucja 3 Maja;
przyczyny i przebieg trzech rozbiorów Polski; 
geneza, przebiegi skutki insurekcji kościuszkowskiej. 

Zasady konkursu wiedzy:  
Test wiedzy jest przeprowadzany i przygotowany przez 

z ZS nr 3 w Łukowie poprzez test portal. 

Wszyscy uczniowie mają 16 minut na wypełnienie testu on-line.

Konkurs sprawdzany jest automatycznie na stronie testportal, a komisja 
przegląda wyniki w celu ustalenia kolejności najlepszych uczestników

czniowie przystępują do konkursu poprzez udostępniony 
stronie szkoły oraz szkolnym Fanpage FB

składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wybor
pytań, dla młodzieży technikum z 30 pytań

a każdą prawidłową odpowiedź przyznawana jest taka sama liczba

Święta Narodowego Trzeciego Maja 

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława 

Polski; 
rozwijanie patriotyzmu oraz krytycznej postawy wobec faktów historycznych, 
doskonalenie wiedzy z historii ojczyzny i umiejętności logicznego myślenia; 

o różnym stopniu trudności oraz 

26 kwietnia – 7 maja 

29 kwietnia br. w godzinach 

portalu internetowego 

1795); 
Sejmu Wielkiego, zwłaszcza Konstytucja 3 Maja; 

przez szkolną komisję 

line. 

portal, a komisja dodatkowo 
przegląda wyniki w celu ustalenia kolejności najlepszych uczestników 

czniowie przystępują do konkursu poprzez udostępniony link do zawodów 
Fanpage FB; 

wielokrotnego wyboru. Dla uczniów 
pytań. 

taka sama liczba punktów. 



 Test należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, własny adres e-mail, nazwa 
szkoły, do której uczeń uczęszcza; 

 Uczestnicy konkursu z klas ósmych szkoły podstawowej rozwiązują test od 26 
kwietnia br. od godzinny 8:00 do 7 maja kwietnia br. do godziny 20:00. 

  Młodzież z klas I-III ZS nr 3 w Łukowie rozwiązuje test 29 kwietnia br.                         
w godzinach 15:30 – 16:30. 

  Wygrywają uczestnicy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. 
 

7.  Wyniki konkursu:  
 Komisja ogłasza wyniki konkursu szkolnego w ciągu 5 dni roboczych od 

przeprowadzenia testu on-line na stronie i Fanpage Facebook szkoły. 
 Wyniki uczestników konkursu z klas ósmych szkół podstawowych zostaną 

wysłane w formie elektronicznej na podany przez ucznia adres e-mail. 
 Najlepsi uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-10 klas ósmych szkół 

podstawowych  (jeżeli podejmą naukę w naszej szkole) oraz klas I-III ZS nr 3                     
w Łukowie będą nagrodzeni ocenami celującymi z przedmiotu historia lub 

historia i społeczeństwo. Następni uczestnicy, którzy zajmą lokaty 11-25 zostaną 
wyróżnieni ocenami bardzo dobrymi. 

 Dodatkowo najlepsi uczestnicy konkursu zostaną wyróżnienia pamiątkowymi 
dyplomami i drobnymi nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.  

 Uczniom klas ósmym dyplomy oraz wyniki konkursu zostaną przekazane                  
w formie elektronicznej. 
 

8.  Przetwarzanie danych osobowych: 
 Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie regulaminu przez ucznia              

i jego rodzica/opiekuna prawnego. 

 Udział rywalizacji konkursowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez 
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przetwarzanie jego danych 
osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 
9. Materiały do nauki i przydatne hiperłącza zostały wskazane w aktualnościach 

szkolnej strony http://www.zs3.lukow.pl/ oraz na szkolnym Fanpage FB 
https://www.facebook.com/search/top/?q=ZS%20nr%203%20rolnik 
  
Przydatne do nauki materiały to:  

 szkolna prezentacja „W dobie stanisławowskiej”  
https://prezi.com/izelggp49u4z/w-dobie-stanisawowskiej/ 

 materiały edukacyjne na stronie Zamku Królewskiego w Warszawie 
https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/filmy/Konstytucja-3-maja  

 film z Muzeum Pana Tadeusza  
https://www.youtube.com/watch?v=1yBmy525qEA  



 audycja Polskiego Radia 24.pl 
https://www.polskieradio24.pl/402?fbclid=IwAR0DU3uToZ_7eQxJihaCZOhReenm
4XafycwHYCrXnyPSZq-bvsyvG-0EoB4 


