
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY 
 
 
 
 

I Turniej Wiedzy Historycznej o Łodzi i regionie łódzkim 
 

dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI 
 

pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi 
 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 

 
 
 
1. Nazwa , adres, telefon szkoły 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna konkursu_____________________________________ 
 
  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU 
 

I Turniej Wiedzy Historycznej o Łodzi i regionie łódzkim 
dla uczniów szkół podstawowych 

 
pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi 

 
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 
 
Prosimy o wypełnianie pismem drukowanym. 
 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA………………………………………………………………………………………………………… 
 
SZKOŁA ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
KLASA……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………… 
 

w „ I turnieju wiedzy historycznej o Łodzi i regionie łódzkim” dla uczniów szkół podstawowych. 
 

 Oświadczam, że  
-zapoznałem się z regulaminem turnieju 
-wyrażam zgodę na publikację i ekspozycję prac zgłoszonych oraz na podanie wyników do 
publicznej wiadomości wraz z danymi osobowymi do celów promocyjnych organizatora. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101/2002 poz.926) 

 
 
 
 
 
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka…………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



I Turniej Wiedzy Historycznej 

o Łodzi i regionie łódzkim 

dla uczniów szkół podstawowych 

pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 

 

Cele turnieju: 

 zainteresowanie uczniów historią Łodzi i regionu łódzkiego 

 poznanie sylwetek wielkich łodzian oraz ich zasług w historii Łodzi i regionu łódzkiego 

 rozwijanie aktywności twórczej i intelektualnej 

 

Adresaci turnieju: 

 uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI 

 

Tematyka pierwszej edycji turnieju: 

 

„Wielcy łodzianie w historii Łodzi i regionu łódzkiego” 

w 150 rocznicę urodzin Władysława Reymonta 

 

Struktura konkursu: 

 „I turniej wiedzy historycznej o Łodzi i regionie łódzkim” dla uczniów szkół podstawowych 

składa się z trzech części. 

 Szkołę reprezentuje zespół składający się z pięciu uczniów wytypowanych przez opiekuna. 

Część pierwsza: 

Przygotowanie plakatu przedstawiającego postać oraz zasługi dla Łodzi i regionu łódzkiego 

Władysława Reymonta (format A-2, technika dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich). 

 Plakat przygotowuje zespół uczniów reprezentujący szkołę w turnieju bądź wytypowani przez 

opiekuna uczniowie szkoły. 

 Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę wypełnioną pismem drukowanym z imieniem  

i nazwiskiem uczniów, klasą, pełną nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem opiekuna 

oraz kartę zgłoszenia uczniów do udziału w turnieju. 

 Prace należy oddać do p. Joanny Mrowińskiej – nauczyciela historii do dnia 17 lutego 2017 r.  

 W/w prace zostaną dostarczone do  Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20a do 

dnia 24 lutego 2017 r.  

Część druga: 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej postać oraz zasługi dla Łodzi  

i regionu łódzkiego jednego z łódzkich fabrykantów (program PowerPoint, liczba slajdów do 15). 

 Prezentację multimedialną przygotowuje zespół uczniów reprezentujący szkołę w turnieju bądź 

wytypowani przez opiekuna uczniowie szkoły. 

 Prezentacje multimedialne powinny być zaopatrzone w metryczkę wypełnioną pismem 

drukowanym, zawierającą imię i nazwisko uczniów, klasę, pełną nazwę i adres szkoły, imię  

i nazwisko opiekuna. Prosimy o powtórzenie metryczki na slajdzie nr 16. Należy również 

dołączyć kartę zgłoszenia uczniów do udziału w turnieju jeżeli nie były dołączone w części 



pierwszej. 

 Prezentacje należy oddać do p. Mariusza Rudzińskiego – nauczyciela zajęć komputerowych 

do dnia 17 marca 2017 r.  

 Płyty z prezentacjami należy zostaną dostarczone do  Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi ul. 

Hufcowa 20a do dnia 31 marca 2017 r.  

 

Kryteria oceny prac: 

W ocenie prac nadesłanych przez uczestników turnieju brane będą pod uwagę: ujęcie tematu, 

kompozycja pracy, staranność, efekt wizualny, zgodność z prawdą historyczną. 

 

Część trzecia: 

Test „Wielcy łodzianie w historii Łodzi i regionu”.  

 Tematyka testu będzie dotyczyła wymienionych niżej postaci oraz ich zasług w historii Łodzi 

 i regionu łódzkiego: Władysław Jagiełło, Stefan Jaracz, Ludwik Geyer, Jan Karski, Katarzyna 

Kobro, Izrael Poznański, Rajmund Rembieliński, Władysław Reymont, Artur Rubinstein, Karol 

Scheibler, Stanisław Staszic, Władysław Strzemiński, Julian Tuwim. 

 Do udziału w teście zostaną zaproszone zespoły szkół, które uzyskały największą ilość punktów 

w pierwszej i drugiej części turnieju.  

 O zakwalifikowaniu szkoły do trzeciej części turnieju organizatorzy powiadomią drogą mailową 

lub telefonicznie do dnia 8 kwietnia 2017r. 

 Szkołę uczestniczącą w teście reprezentuje zespół składający się z pięciu uczniów. 

 Test odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20a 

o godz. 9.00. 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 

 Uroczyste wręczenie dyplomów, podziękowań, nagród wszystkim uczestnikom turnieju 

odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi, w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 9.50 

 

Informacje organizacyjne: 

 Uczniowie szkoły współorganizującej turniej nie uczestniczą w nim. 

 Pytania dotyczące organizacji turnieju należy kierować do: sekretariat SP nr 11 tel. 422522800 

lub sekcja szkolna TPŁ tel.607828892 e-mail sekcja.szkolna.tpl@onet.eu 

 Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w turnieju prosimy przesłać faksem tel.422522800 do 

dnia 10 lutego 2017 r.  

 Uczestnik turnieju, który nie złożył karty zgłoszenia ucznia do udziału w turnieju w części 

pierwszej i drugiej zobowiązany jest do jej złożenia w dniu testu. 

 

Turniej odbywa się przy wsparciu: 

 Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ 

 Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

 Wydziału Edukacji UMŁ 

     Patronat medialny: TV TOYA 

Zapraszamy do udziału w turnieju! 
Organizatorzy 


