
Drodzy Uczniowie! 

Zachęcamy Was do wzięcia udziału 

w IX POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  

im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie 

Konkurs, decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, może być wymieniony na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2023/2024 (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 

października 2022 r.). 

 Zgłoszenie chęci udziału w konkursie przyjmuje pani Renata Brzezińska do dnia 27 stycznia 2023 roku. 

 

Możecie wziąć udział w następujących formach konkursu: 

a) Konkurs recytatorski 

b) Test wiedzy dla klasy siódmej i ósmej 

c) Praca plastyczna 

d) Prezentacja multimedialna 

 

Szczegóły poszczególnych form: 

a) Konkurs recytatorski oraz poezji śpiewanej: 

„Służmy ojczyźnie” – Józef Piłsudski oraz inni bohaterowie polskich dziejów w literaturze i piosence o tematyce 

patriotycznej. 

Uczestnicy mogą zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy, czas ich występu nie powinien przekraczać 5 minut. 

Zapraszamy do przygotowania recytacji lub występu wokalno-muzycznego: 

- recytacja (wyłącznie wykonawcy indywidualni, najwyżej 2 reprezentantów z danej szkoły); 

- poezja śpiewana (wykonawcy indywidualni lub zespoły). 

Kryteria oceny recytacji: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny, kultura słowa. 

Wykonawcy poezji śpiewanej: prezentują jeden utwór. Może to być utwór z muzyką skomponowaną przez wykonawcę 

lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną. 

W przypadku prezentacji utworu znanego, posiadającego określony kształt wykonawczy, uczestnik może opracować 

nową, własną interpretację. Dopuszcza się półplayback (CD-audio, mini disc). Czas trwania nie może być dłuższy niż 5 

minut. 

Przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego odbędą się 10 marca 2023 r. w formie  tradycyjnej - rozpoczęcie od 

godziny 9.00. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie ZSEG w Tarnowie w marcu 2023 r. 



b) Test wiedzy dla klas siódmych i ósmych  

opracowany zostanie w oparciu o podaną bibliografię. Test zostanie przeprowadzony 7 marca 2023 r. o godzinie 

10.00. 

Czas trwania: ok. 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne 

Każdą szkołę reprezentować może dwóch uczestników. Test oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

Test odbędzie się w formie tradycyjnej. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły ZSEG w Tarnowie. 

Bibliografia przedmiotowa: 

- Podręczniki szkolne w zakresie szkoły podstawowej; 

- Encyklopedia Szkolna WSiP: historia; 

- Wielkie biografie: Piłsudski, K.Fiałka, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2010. 

 

c) Praca plastyczna 

- wykonanie dowolną techniką plakatu, na którym centralną postacią będzie Józef Piłsudski, 

- przedstawienie w dowolnej formie graficznej lub plastycznej wydarzenia z życia Józefa Piłsudskiego lub walk Legionów 

Polskich. 

- wykonanie ilustracji inspirowanej wybranym cytatem z Marszałka Piłsudskiego (do pracy należy dołączyć cytat), 

- zaprojektowanie gry planszowej na temat działalności Józefa Piłsudskiego. 

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, witraż - do wyboru przez uczestnika konkursu. 

Format plac plastycznych – dowolny. 

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, trafność doboru tematu, jakość i estetyka wykonania pracy, 

stopień trudności, oryginalność. 

 

d) Prezentacja multimedialna 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej Józefowi 

Piłsudskiemu i jego zasługom w odzyskaniu niepodległości oraz odbudowie państwa polskiego. Prezentacja może 

zawierać krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, film, dźwięk, muzykę, piosenkę. 

Wymogi formalne: 

1. Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie. 

2. Prezentacja (wykonana w programie Microsoft Office Power Point lub innym pozwalającym tworzyć prezentacje 

multimedialne) powinna zawierać dane osobowe autora (imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły). 

3. Do prezentacji należy dołączyć formularz zgłoszeniowy na konkurs. 

4. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (maksymalnie 20 slajdów). 

5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. 



6. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów konkursu. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna, ocenapomysłowości i przekazu treści. 

Organizator zastrzega, że najlepsze prace mogą zostać zaprezentowane w trakcie uroczystego podsumowania konkursu. 


