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REGULAMIN 

 

MIEJSKO-POWIATOWEGO KONKURSU  

 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 
 

 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego 

Paderewskiego w Wałbrzychu jest organizatorem Miejsko-Powiatowego Konkursu „Moja 

mała ojczyzna” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych miast: Wałbrzycha, Świdnicy oraz Powiatów: Wałbrzyskiego i 

Świdnickiego. 

 

I. Cel i zakres konkursu: 

 

 przybliżenie młodzieży historii regionu,  

 zapoznanie z zabytkami miast regionu, 

 przybliżenie uczniom walorów turystyczno-krajoznawczych, 

 kształtowanie tożsamości regionalnej i środowiskowej, 

 przybliżenie młodzieży aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych 

Wałbrzycha oraz powiatu, prezentacja osób zasłużonych dla promocji miasta i jego  

kultury, aktywnych społecznie i na innych polach (oświata, polityka), 

 promocja regionu, 

 sprawdzenie umiejętności przekazywania wiedzy o swoim regionie w języku 

angielskim, niemieckim bądź francuskim 

 

II. Współorganizatorzy: 

 

 Niemiecko-Polski Związek Prawników Wałbrzych – Marburg 

 

III. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Starosta Wałbrzyski i Prezydent 

Wałbrzycha  

 

IV. Terminy: 

 

 Pisemne zgłoszenia uczestnictwa (patrz załącznik 1) należy nadsyłać do dnia 

17 kwietnia 2023 r. pocztą lub faksem na adres sekretariatu I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego 

Paderewskiego w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 17. Szkoła może zgłosić 

maksymalnie 5  uczestników. 

 Konkurs odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w  Wałbrzychu, dnia  21 

kwietnia 2023 r. w godz. 9:00 – 14:00 
 

V. Nagrody: 

 

Organizatorzy przewidują główną nagrodę: wyjazd na staż prawniczy do Niemiec 

oraz nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla laureatów konkursu, jednocześnie 

zastrzegając sobie prawo do ich podziału. Fundatorami nagród są: Niemiecko-
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Polski Związek Prawników Wałbrzych – Marburg, Starosta Powiatu 

Wałbrzyskiego i Prezydent Wałbrzycha 

 

 

VI. Organizacja konkursu: 

 

Konkurs ma charakter powiatowy. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap szkolny 

należy przeprowadzić do dnia 14 kwietnia 2023 r. . Komisje konkursowe przygotowują 

pytania we własnym zakresie. Do etapu powiatowego można wytypować maksymalnie 5 

osób, reprezentujących każdą szkołę.  

Konkurs składa się z dwóch części: 

 W części pierwszej (pisemnej) uczestnicy odpowiadają w języku polskim na 

30 pytań, zawartych w teście w przeciągu 45 minut. Mogą uzyskać za tę część 

maksymalnie 30 punktów. 

 W części drugiej (ustnej) pięciu najlepszych uczestników po części testowej 

odwołując się do nabytej wiedzy (bez pomocy multimedialnych) prezentuje 

przed Komisją walory krajoznawczo-przyrodniczo-historyczne własnego 

regionu lub miejsca zamieszkania w języku angielskim, niemieckim lub 

francuskim w czasie nie przekraczającym 5 minut. Komisja konkursowa 

oceniając popisy krasomówcze bierze pod uwagę: zgodność prezentowanego 

tematu z celami konkursu (5pkt.), wartości merytoryczne wystąpienia (5pkt), 

posługiwanie się językiem obcym (płynność wymowy, akcent – 5pkt). Po 

skończonej prezentacji jurorzy zadają pytania w ciągu 5 minut w języku obcym 

sprawdzając podstawowe umiejętności językowe uczestnika (5pkt). Za tę część 

uczestnik może  uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

 

VII. Laureaci: 

 

Laureatami konkursu zostają uczniowie z każdej kategorii: klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali największą 

liczbę punktów z dwóch części i zajęli miejsca 1-3 oraz osoby wyróżnione przez komisję. 

 

VIII. Decyzje komisji konkursowej nie podlegają odwołaniu. 

 

IX. Uczestnicy akceptując powyższy regulamin zgadzają się również na 

wykorzystanie ich wizerunku na stronach internetowych I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wałbrzychu oraz na przetwarzanie ich danych osobowych 

w celu publikacji na stronach internetowych organizatora konkursu listy laureatów 

i finalistów. 

 

Organizatorzy konkursu liczą na zainteresowanie Szanownych Państwa Dyrektorów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  Koleżanek i Kolegów Nauczycieli prosząc 

jednocześnie o uwagi i propozycje dotyczące pytań konkursowych. 

Literatura i zagadnienia do konkursu znajdują się w załącznikach: 2 i 3. 

 

W razie pytań i informacji proszę dzwonić pod numer telefonu: 074-842-36-083 

do sekretariatu szkoły i prosić koordynatorów:  Michała Barańskiego – e-mail 

czarnybocian72@gmail.com  

 lub      Artura Ciempę – e-mail  fragless@vp.pl  

 

mailto:czarnybocian72@gmail.com
mailto:fragless@vp.pl
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Organizator konkursu 

 

  

 

Załącznik 1 

 

WZÓR 

 

 

Pieczątka szkoły        data: ........................ 

 

 

 

 

 

Uczestnicy 

Miejsko- Powiatowego Konkursu „Moja Mała Ojczyzna” 

 

lp Nazwisko i imię ucznia klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela-opiekuna  

  Wybrany język 

prezentacji 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

 

 

Podpis opiekuna       podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Załącznik 2 

 

 

WYKAZ LITERATURY POMOCNICZEJ W PRZYGOTOWANIU DO KONKURSU: 

 

KOSZARSKI W., RANOWICZ B.- Sudety, Sudety Środkowe część zachodnia i Przedgórze 

Sudeckie, Sport i Turystyka, Warszawa 1982 

JANKOWSKI K., JUNAK S., KUŁAGA K.- Wałbrzych i okolice, PAPT, Wałbrzych 1996. 

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZY POLSKI pod red. Marii Ireny Mileskiej, 

PWN, Warszawa 1994. 

MARTYNOWSKI Z., MAZURSKI K., Sudety, Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, 

Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1988. 

W KRĘGU SZCZAWNA- VI DNI HENRYKA WIENIAWSKIEGO, opr. Alfons Szyperski, 

Wałbrzyska Drukarnia Akcydensowa, Wałbrzych 1971. 

MAZURSKI K., Sudety, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000. 

KANON KRAJOZNAWCZY POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 

Warszawa 2000. 

SUDETY ŚRODKOWE, część zachodnia, okolice Wałbrzycha, mapa turystyczna, 

Wydawnictwo Plan, Jelenia Góra 2000. 

STADNICKI M., Sakralny Wałbrzych, Civitas Christiana, Wałbrzych 2007. 

STAFFA M., Sudety – pytania i odpowiedzi dla przodowników turystyki górskiej 

STAFFA M., Słownik geografii turystycznej Sudetów- TOM 10, Wydawnictwo I-BIS, 

Wrocław 2005 

 

 

Literatura powinna być dostępna m.in. w zbiorach biblioteki krajoznawczej przy Oddziale 

PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu lub Pracowni Regionalnej  Biblioteki „Pod 

Atlantami”. 
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Załącznik 3 
 

Zagadnienia do konkursu Moja mała ojczyzna. 

 

1. Nazwy gmin powiatu. Mapa gmin powiatu. 

2. Historia poszczególnych miast gminnych (od czasów średniowiecznych 

po dzień dzisiejszy). 

3. Najważniejsze zabytki powiatu (zamki, kościoły, pałace, dwory), ich 

historia, styl architektoniczny. 

4. Geografia powiatu- szczyty, rzeki, granice. 

5. Geologia pasm górskich, kotliny i pogórza na terenie powiatu. 

6. Rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody powiatu. 

7. Zagospodarowanie turystyczne: schroniska, szlaki turystyczne, drogi, 

koleje, wyciągi narciarskie. 

8. Najważniejsze postaci wałbrzyskiej kultury, nauki, sportu i turystyki- 

dawniej i dziś. 

9. Instytucje kulturalne, oświatowe, turystyczne i sportowe w powiecie. 

10. Aktualności społeczne, polityczne, kulturalne, rozrywkowe w powiecie. 
 

 


