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REGULAMIN  

III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O LUBLINIE 

 DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN 

„KOZIOŁEK DLA NIEPODLEGŁEJ”  

 

KOORDYNATORZY: 

 

Aneta Harasim, Maciej Harasim 

 

Cele konkursu: 

 Zainteresowanie uczniów historią regionu i jego zabytkami. 

 Zachęcanie do aktywnego udziału w przeżywaniu 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski. 

 Rozbudzanie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej ze swoim 

krajem i miastem. 

 Inspirowanie w odkrywaniu ciekawych pod względem przyrodniczym, 

krajobrazowym lub architektonicznym miejsc w Lublinie. 

 Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania. 

 Pogłębienie wiedzy o wybitnych Polakach związanych z Lublinem. 

 Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu. 

 

 

Warunki i zasady uczestnictwa: 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas III miasta Lublin. 

2. Nauczyciele zgłaszają drogą e-mailową do trzech uczniów z klasy. W dniu 

konkursu dostarczają komplet załączników do regulaminu (wersja papierowa).  

3. Konkurs ma formę testu pisemnego obejmującego także ilustracje.  
4. O wynikach konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych 

uczestników. 

5. Przedstawiciel szkoły zgłasza zbiorczą listę uczniów drogą e-mailową na adres 

koziolek2019@zs12lublin.eu do dnia 21 maja 2019 r.  biorących udział w III 

Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Lublinie dla uczniów klas III Szkół 

Podstawowych Miasta Lublin pt. „Koziołek dla Niepodległej”. 

http://www.zs12.lublin.eu/
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6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 9.00.  

Miejsce przeprowadzenia konkursu – Zespół Szkół nr 12 w Lublinie,  

ul. Sławinkowska 50. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa 

powołana przez organizatora. 

8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów do 29 maja 2019 r. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zs12lublin.eu. 

9. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy. Nauczyciele 

przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają od organizatora podziękowania w 

postaci dyplomów. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół. 

10. Zakres wiadomości obejmuje wiedzę na temat Lublina z uwzględnieniem zagadnień: 

 symbole Lublina, władze miasta,  

 obiekty Lublina (zabytki, teatry, pomniki, obiekty sportowe, nowoczesne 

budownictwo), dzielnice i ulice Lublina,  

 legendy związane z miastem („Sąd diabelski”, „Kamień nieszczęścia”, „Podanie 

o ojcu Ruszlu”, „Sen Leszka Czarnego”, „Herb Lublina z Koziołkiem”, „Na 

początku był lin”, „Drzewo Krzyża Świętego”) 

 tereny zielone (parki, ogrody),  

 kuchnia regionalna,  

 ludzie zasłużeni dla Lublina (kim byli i czym się zajmowali: J. Czechowicz,  

H. Łopaciński, H. Wieniawski).  

11. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą 

zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. 
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