
 
SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 

„ 2021- rokiem Konstytucji 3 Maja” 

"...wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad 

życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce 

nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo 

przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny 

naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i  tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną 

deklarujemy". 

Preambuła Konstytucji 3 Maja 

Cele konkursu: 

 

• upamiętnienie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

• poszerzanie wiedzy o treści Konstytucji 3 Maja, 

• pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,  

• zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków 

artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych, 

• rozwijanie i promowanie zdolności humanistycznych informatycznych  

      i artystycznych  uczniów, 

 

• podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

 
Konkurs przeznaczony jest do uczniów  

klas IV-VIII  
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach : 

• praca plastyczna w formacie A4,  przedstawiająca znaczek okolicznościowy upamiętniający rok 

jubileuszowy 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja- technika dowolna dla klas 4-6 SP  

( pamiętamy o formie znaczka) 

• Praca plastyczna do wyboru moneta lub banknot upamiętniający wydarzenie uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Monetę można wykonać używając plasteliny, masy solnej, drewna, gipsu itp ,średnica 

monety do 10 cm. Banknot format A4. Należy pamiętać o rewersie i awersie, technika dowolna dla 

klas 7-8 SP 

• praca informatyczna wykonana z wykorzystaniem programów graficznych np. paint, canva, gimp lub 

innym. Prace należy zapisać w rozszerzeniu jpg . Tematem pracy jest przygotowanie plakatu 

okolicznościowego upamiętniającego 230 rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja dla klas 7-8 SP 

 

Warunki konkursu: 

• prace wykonujemy indywidualnie 

• zgodnie z terminem oddajemy prace plastyczne i  informatyczne 

 

Kryteria :  

- znajomość historii  Polski, 

- wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, 



- walory artystyczne, 

- oryginalne wykonanie. 

 

Prace składane są do 21 maja r. do godziny 12:00. Prace  przyjmują :  Anna Błaszczyk i Marlena 

Kołaczkowska. Prace muszą być podpisane. Informacja dotyczy sytuacji kiedy wrócimy do szkoły . 

Jeżeli zajęcia będą odbywać się zdalnie prace należy przesłać na adres: swyszynski2021@gmail.com   

 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
oraz publikację jego pracy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.  
Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza w rozumieniu organizatora zgodę rodziców na udział dziecka w 
konkursie. 

Organizatorzy: 

Anna Błaszyk 

Marlena Kołaczkowska 

Beata Rączkowska 
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