
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA. 

 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU- OKOLICZNOŚCI UCHWALENIA I ZNACZENIE W DZIEJACH 

PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO . 

 

I. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-7 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 13 w 
Katowicach. 
 

II. Jego celem jest: 
1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu 

1788-1792, czyli obrad Sejmu Wielkiego; 
2. Popularyzacja wiedzy z zakresu polskiego parlamentaryzmu;  
3. Promowanie postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej;  
4. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski;  

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno –komunikacyjnych; 

6. Rozwijanie zainteresowań filmowych i medialnych uczniów; 
7. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego 

poszerzania wiedzy; 
8. Doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

umiejętności zawartych w różnych źródłach; 
9. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;  
10. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami. 

 

III. Praca konkursowa 



1. Zadanie polega na przygotowaniu programu telewizyjnego w formie nagrania filmowego, 
w którym zaprezentowana zostanie relacja z wydarzeń 3 maja 1791r. Uczestnicy 
programu wcielają się w role reportera i osób udzielających mu wywiadu- na przykład 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego 
lub innych posłów Sejmu Wielkiego. Relacja powinna być bezstronna, utrzymana w 
realiach XVIII wiecznych ( stroje, fryzury, rekwizyty). Jako inspiracja powinien posłużyć 
obraz Jana Matejki ,, Konstytucja 3 maja 1791 roku”.  

2. Grupa uczestników przygotowujących zadanie może liczyć do 3 osób. 
3. Czas trwania filmu od 3 do 5 min. 
4. Film zgłoszony do konkursu powinien zostać nakręcony przy pomocy telefonu 

komórkowego. 
5. Film należy przesłać na adres :konkurskonstytucja3@gmail.com do 25. 04.2021r. 

 

IV. Nagrody 
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
2. Nagrodzone filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 
V. Ustalenia końcowe 

                   Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez   uczestników zgody 
na prezentowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły oraz opublikowaniem swoich 
danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie. 

 

                     

                                                                              Organizatorzy 
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