
Konkurs historyczny

STO LAT DZIEJÓW POLSKIEJ TECHNIKI

Konkurs  historyczny  „STO  LAT  DZIEJÓW  POLSKIEJ  TECHNIKI” ma  na  celu

przywrócenie pamięci o wielu interesujących i nowatorskich rozwiązaniach technicznych oraz

ludziach którzy je tworzyli. 

Mało  kto  pamięta  wspaniały  polski  motocykl  Sokół,  samoloty  broniące  polskiego

nieba  we  wrześniu  1939r.  nazwiska  niezwykłych  ludzi,  dla  przykładu  pomysłodawcy

wycieraczek  samochodowych  Józefa  Hofmanna,  Czesława  Tańskiego  –  konstruktora

pierwszych szybowców, czy też jego syna Tadeusza – projektodawcy pierwszych samochodów

CWS.

Mając  powyższe  na  uwadze  zwracamy  się  do  Państwa  z  prośbą  o  przekazanie

informacji uczniom o konkursie i zachęcamy do wzięcia w nim udziału. 

CEL KONKURSU: 

- rozbudzanie zainteresowań dziejami polskiej myśli technicznej

- kształtowanie dumy z dokonań polskich konstruktorów

ORGANIZATOR: 

- organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 

w Bielsku-Białej. Konkurs został objęty patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

Miejskiego Zarządu Oświaty.

ADRESAT KONKURSU: 

- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej i klas 3 

gimnazjalnych

ORGANIZACJA KONKURSU: 

-  Dyrekcja  szkoły  wyznacza  Szkolnego  Organizatora  Konkursu,  którego  zadaniem  jest

powiadomienie uczniów o konkursie i sprawuje pieczę nad przebiegiem konkursu.

-  szkoła  może  zgłosić  dowolną  liczbę  osób.  Zgłoszenia  prosimy  kierować  na  adres:

konkurs@zssio.pl



-  konkurs  jest  podzielony  na  dwa  etapy:  pierwszy  etap przeprowadzony  zostanie

w macierzystej  szkole  uczestników  konkursu  i  będzie  polegać  na  wypełnieniu  testu.

Test  zostanie  przesłany  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy  Szkolnego  Organizatora

Konkursu (SOK).  Test będzie rozwiązywany we wszystkich szkołach zgłoszonych do konkursu

w jednym terminie. Po wypełnieniu testu SOK prześle wypełnione testy na adres organizatora

konkursu  w terminie  jednodniowym  po  zakończeniu  testu.  Organizator  konkursu  dokona

oceny testów, po czym powiadomi drogą elektroniczną Szkolnych Organizatorów Konkursu

o wynikach.  Dwóch  najlepszych  uczniów  danej  szkoły  zostaje  automatycznie

zakwalifikowanych do drugiego etapu.  

- drugi etap polegać będzie na wykonaniu i przesłaniu drogą elektroniczną na adres 

organizatora jednej z trzech prezentacji poświęconej następującym zagadnieniom: 

- polski konstruktor lub wynalazca z XX wieku 

- polska konstrukcja techniczna lub wynalazek z XX wieku  

- ośrodek przemysłowy lub gałąź przemysłu dynamicznie rozwijająca się na naszych ziemiach 

w XX wieku. 

Finalistom i laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody na uroczystej gali 

w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 

TERMIN KONKURSU:

Pierwszy etap zostanie przeprowadzony  31 października o g. 9.00 i  trwać będzie 45 min.

Szkolny  Organizator  Konkursu  otrzyma  test  konkursowy  30  października.  Wydrukuje  go

następnie w takiej ilości,  ilu jest w danej szkole uczestników konkursu. Po wypełnieniu testu

przesyła wypełnione arkusze  w formie papierowej na adres:  Zespół Szkół Samochodowych i

Ogólnokształcących ul. Filarowa 52 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem Konkurs Historyczny.

Po  sprawdzeniu  organizatorzy  prześlą  drogą  elektroniczną  SOK  wyniki  testu  i  listę  osób

zakwalifikowanych  do  drugiego  etapu.  Informacja  zostanie  przesłana  w  ciągu  10  dni  od

przeprowadzonego pierwszego etapu.

Drugi etap  do 21 grudnia prosimy o przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wykonanej

przez uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu. Prosimy, aby prezentacja była na

jeden z trzech zadanych tematów. Po 10 dniach zostaną ogłoszone wyniki,  a zwycięzcom

wręczone  zostaną  nagrody  podczas  uroczystej  gali  w  ZSSiO.  Termin  wręczenia  nagród

zostanie podany w osobnym liście.

ŹRÓDŁA INFORMACJI PRZYDATNE W PRZYGOTOWANIACH DO KONKURSU:

 Witold Rychter - Dzieje samochodu

 Witold Rychter - Skrzydlate wspomnienia



 Witold Rychter - Moje dwa i cztery kółka

 http://wynalazki.andrej.edu.pl/

 https://www.auto-motor-i-sport.pl/wydarzenia/Historia-polskiej-motoryzacji-w-

skrocie,20072,1

 https://autokult.pl/15553,a-moglo-byc-tak-pieknie-poczatki-polskiej-motoryzacji

ZGŁOSZENIA 

Prosimy zgłaszać uczniów chcących wziąć udział w konkursie do 30 września br.

KONTAKT

 Telefon: 33 827-13-31           Fax: 33 827-13-30

konkurs@zssio.pl                    http://www.zssio.pl
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