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Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Cieszynie  zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału 
w V Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie organizowanym przez II Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz II „Wielkim teście 
wiedzy o społeczeństwie”, które odbędą się 28 maja br. o godz. 9.00 w budynku 
II LO im. M. Kopernika w Cieszynie

Tematem tegorocznej edycji jest:

„Demokracja jako ustrój, o który warto walczyć?”

Ostatnie wydarzenia na świecie: „Arabska wiosna”, kryzys gospodarczy w 
rozwiniętych państwach demokratycznych, obecność partii populistycznych w 
parlamentach i inne przykłady prowokują do refleksji nad wartością ustroju 
demokratycznego. Proponujemy uczniom szkół gimnazjalnych przygotowanie pracy 
w formie prezentacji multimedialnej, w której przedstawią swoją opinię o 
funkcjonowaniu współczesnej demokracji na świecie i w Polsce. Oczekujemy od 
uczestników analizy problemu w wielu jego aspektach, a także pozytywnych i 
negatywnych przejawach. Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w II 
edycji „Wielkiego testu wiedzy o społeczeństwie”.



Poniżej przedstawiamy regulaminy konkursów.

Magdalena Żerdik

Grzegorz Księżyc

Regulamin konkursu na temat: „Demokracja jako ustrój , o który 
warto walczyć?”

1. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów treści przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów 
Powiatu Cieszyńskiego.

2. Uczestnicy przygotowują pracę na temat „Demokracja jako ustrój , o 
który warto walczyć?” w formie prezentacji multimedialnej, którą 
przedstawią w czasie finału 28 maja. Czas na wystąpienie zespołu wynosi 
do 20 minut.. Prezentacje konkursowe rozpoczną się 28 maja br. o godz. 
10.00.

3. Pracę przygotowuje uczeń gimnazjum lub zespół złożony z dwóch lub 
trzech uczniów. Szkoła może wystawić nie więcej niż trzy zespoły (lub 
trzech uczniów).

4. Konkurs oceniany będzie przez jury złożone z nauczycieli uczących wiedzy 
o społeczeństwie. Wyniki ogłoszone przez jury są ostateczne. Trzy 
pierwsze miejsca w konkursie są nagradzane. 

5. Do 25 maja br. prosimy przesłać drogą elektroniczną informację o liczbie 
zespołów ze szkoły, ich skład oraz nazwiska opiekunów na adres:

gksiezyc@hotmail.com  lub madzior4@op.pl .

mailto:gksiezyc@hotmail.com
mailto:madzior4@op.pl


Regulamin „Wielkiego testu wiedzy o społeczeństwie”

§1

Organizatorem „Wielkiego testu wiedzy o społeczeństwie jest Stowarzyszenie Amicus 

Copernicus  w  Cieszynie  przy  współudziale  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie. 

Realizatorami   projektu  są  nauczyciele  wiedzy  o  społeczeństwie  w  II  Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

§2

Celem  testu  jest  propagowanie  wśród  uczniów  szkół  gimnazjalnych  problematyki 

społecznej,  politycznej,   historycznej  itp.,   będących  tematami  lekcji   wiedzy  o 

społeczeństwie.

§3

1.  Wielki  test  przygotowany  jest  dla  uczniów  gimnazjów  z  obszaru  Powiatu 

Cieszyńskiego, którzy w roku szkolnym 2011-2012 są uczniami klas: pierwszych, drugich 

lub trzecich.

2.  Wielki  test ma charakter konkursu indywidualnego.  Każda szkoła  może zgłosić  nie 

więcej niż trzech uczestników spośród uczniów swojej szkoły.  Listę uczestników finału 

zgłasza dyrektor placówki pocztą elektroniczną na adres: gksiezyc@hotmail.com do dnia 

25 maja 2012 r. wg. karty zgłoszenia znajdującej się w regulaminie

§4

1.Finał  przeprowadzony  zostanie  28  maja  br.,  o  godz.  9.00  w  II  Liceum 

Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

2.Uczestnicy napiszą w określonym czasie  test,  który następnie  zostanie  poprawiony 

przez jury powołane przez organizatora.

3.Test zawierał będzie zadania typu zamkniętego i otwartego. Zadania zamknięte mogą 



być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

4.Zadania będą ułożone na zasadzie :”od najłatwiejszego do najtrudniejszego”.

W przypadku uzyskania przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, liczona 

będzie  dodatkowo ilość  punktów uzyskanych w pytaniach najtrudniejszych,  czyli:  „od 

ostatniego”.

5.Ostateczna decyzja dotycząca oceny zadań i przyznanych punktów jest zastrzeżona 

dla jury i nie podlega odwołaniu.

6.W konkursie przyznana zostanie I nagroda, II nagroda i III nagroda, dla uczestników, 

którzy uzyskali  największą liczę punktów za rozwiązanie testu, według zasad opisanych 

w §4. p 4. i p. 5

§5

Uczestników  Wielkiego  testu  obowiązuje  zakres  wiedzy  wg.  nowej  podstawy 

programowej z wiedzy o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych. 

§6

Karta zgłoszenia do „Wielkiego testu wiedzy o społeczeństwie”

Nazwa szkoły: 

lp. imię i nazwisko ucznia 
klasa, do której uczęszczał w 

roku szkolnym 2011/12

1.

2.

3.

Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów):


