XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
81-049 Gdynia ul. Wejherowska 55
tel. 58 623-12-27 tel/fax 58 663-30-72
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„Ale nie lekceważmy Sienkiewicza. Od
nas samych zależy, czy on stanie się
narzędziem prawdy czy fałszu….”
W. Gombrowicz

KONKURS
"Henryk Sienkiewicz – znany i nieznany"
PATRONI HONOROWI:
POMORSKI KURATOR OŚWIATY
DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO
DYREKTOR BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ PAN
DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH
ORGANIZATOR: XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ADRESACI: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego.

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
W szczególnym dla polskiej kultury roku 2016, w którym przypada 170.
rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie poświęconym Wielkiemu Nobliście.

TERMINARZ:
•

Zgłoszenia uczestników do wybranych kategorii konkursu – do
28.10.2016 r.

•

Przesłanie prac pisemnych oraz prezentacji, filmów – do 25.11.2016r.

•

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród – 9.12.2016r.

CELE KONKURSU:
*
Przybliżenie i upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Henryka
Sienkiewicza
*
Przypomnienie i zaprezentowanie wydarzeń historycznych inspirujących
twórczość Wielkiego Noblisty
*

Rozwijanie zainteresowań uczniów obyczajowością minionych epok

*

Rozwijanie postaw patriotycznych

*

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

*
Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia
niezbędnych wiadomości i ich porządkowania
*
Aktywizowanie uczniów do twórczej aktywności przy wykorzystaniu
różnorodnych form wyrazu

TEMATYKA I FORMA KONKURSU:
Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z życiem i twórczością Henryka
Sienkiewicza w oparciu o załączoną bibliografię oraz przygotowanie prac
konkursowych w następujących kategoriach:
BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
1. Sienkiewicz Henryk, Baśnie i legendy,
2. Sienkiewicz Henryk, Janko Muzykant,
3. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy,
4. Sienkiewicz Henryk, Latarnik,
5. Sienkiewicz Henryk, Legenda żeglarska,
6. Sienkiewicz Henryk, Potop,
7. Sienkiewicz Henryk, Sachem
8. Sienkiewicz Henryk, Szkice węglem,
9. Sienkiewicz Henryk, Quo vadis,
10. Sienkiewicz Henryka, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela,

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
1. Kaniewska Bogumiła, Henryk Sienkiewicz,
2. http://mnki.pl/sienkiewicz/pl/o_muzeum/henryk_sienkiewicz_bibliografia
3. http://mnki.pl/sienkiewicz/pl/o_muzeum/henryk_sienkiewicz__prezentacje
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
1. KATEGORIA:
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
Organizacja i przebieg konkursu
1.
2.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego.
Pierwszy etap konkursu – pisemny, przeprowadzany jest w szkole, która
zgłosiła przystąpienie do eliminacji. Testy przesłane zostaną drogą
elektroniczną na wskazany przez zainteresowanych adres e-mail.

3.

4.
5.

Powielenie testów powierza się opiekunowi zgłoszonych uczniów. Szkoła
ustala termin eliminacji I etapu, jednak nie później niż do 20.11.br.,
Do drugiego etapu- ustnego, szkoły kierują trzech uczniów z najwyższymi
wynikami z testów oraz przesyłają do organizatora najlepsze prace do
25.11.br. – decyduje data stempla pocztowego.
Etap ustny jest przeprowadzany w siedzibie organizatora, godzina zostanie
podana na tydzień przed rozgrywką finałową.
Etap ustny będzie miał charakter zespołowy, drużyny będą odpowiadać na
pytania ułożone na podstawie załączonej bibliografii.

2. KATEGORIA:
Momenty chwały oręża polskiego w twórczości Henryka Sienkiewicza –
prezentacja multimedialna.
Organizacja i przebieg konkursu:
1. Konkurs ma formę pracy zespołowej (maksymalnie do 2 osób reprezentujących
szkołę).
2. Uczniowie, którzy wybiorą drugą kategorię konkursową (Momenty chwały
oręża polskiego w twórczości Henryka Sienkiewicza – prezentacja
multimedialna) są proszeni o przesłanie swoich prac na adres organizatora do
25 listopada 2016r.
3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w:
 programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office)
 programie Impress (pakiet Open Office)
 programie Prezi
4. Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej
bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również
jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps).
5. Maksymalna objętość prezentacji nie może przekraczać 50 MB.
6. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
7. Prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD. .
8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio
niepublikowane
9. Do pracy należy dołączyć wydruk (1 egzemplarz) – format A4, każda praca
musi być opisana: imiona i nazwiska twórców, klasa, szkoła i nazwa programu,
w którym została wykonana.
10.Komisja konkursowa oceniając prezentację będzie brała pod uwagę stronę
merytoryczną pracy, kreatywność wykonawców oraz walory estetyczne.

11.Zwycięzcy tej kategorii zostaną do 5 grudnia powiadomieni przez organizatora
i zaproszeni na Uroczystą Galę Wręczania Nagród.
3.KATEGORIA:
Film, komiks lub inna forma graficzna - folder reklamowy „Śladami bohaterów
Henryka Sienkiewicza” - oferta biura podróży.
Organizacja i przebieg konkursu:
1. Konkurs ma formę pracy indywidualnej.
2. Uczeń, który wybierze trzecią kategorię konkursową (film, komiks lub inna
forma graficzna przedstawiająca wątki zaczerpnięte z utworów H.Sienkiewicza)
jest proszony o przesłanie swojej pracy na adres organizatora do 25 listopada
2016r., decyduje data stempla pocztowego.
3. Film nie powinien być dłuższy niż 2 minuty, zapisany w ogólnodostępnym
programie w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD).
4. Komiks powinien zawierać do 50 okienek.
5. Folder reklamowy powinien zawierać 1 kartkę formatu A3 ( sposób złożenia
dowolny)
6. Do pracy należy dołączyć wydruk (1 egzemplarz) – format A4, każda praca
musi być opisana: imię i nazwisko twórcy, klasa, szkoła i nazwa programu, w
którym została wykonana.
7. Dopuszcza się prace będące wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć
itp., ale wykorzystanych z poszanowaniem prawa autorskiego.
8. Komisja konkursowa oceniając film/komiks/folder będzie brała pod uwagę
stronę merytoryczną pracy, kreatywność wykonawców oraz walory estetyczne.
9. Zwycięzcy tej kategorii zostaną do 5 grudnia powiadomieni przez organizatora
i zaproszeni na Uroczystą Galę Wręczania Nagród.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
„Henryk Sienkiewicz znany i nieznany”
Imię, nazwisko ucznia ……………………………………………………………
Klasa………………………………………………………………………………
Szkoła……………………………………………………………………………..
Imię, nazwisko opiekuna…………………………………………………………
Kategoria………………………………………………………………………….

Proszę wypełnić drukowanymi literami

Organizator: XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
81-049 Gdynia ul. Wejherowska 55 tel. 58 623-12-27 tel/fax 58 663-30-72

liceum @zso5.gdynia.pl

