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w POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY  

O TARNOWSKICH GÓRACH  

pt. „Między nami gwarkami” 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VII  

szkół podstawowych powiatu tarnogórskiego  

i połączony ze spotkaniem z członkiem Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej  

 

I. Organizator konkursu: 

1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich 

Górach. 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami  

i zabytkami miasta powiatowego Tarnowskie Góry. 

2. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Tarnowskich Gór. 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł 

informacji. 

4. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego. 

5. Uświadomienie wartości własnego dziedzictwa regionalnego, szczególnie 

wynikających z faktu wpisania Tarnowskich Gór na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

III. Terminy przeprowadzania konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

➢ Klasy I-III szkoły podstawowej: 26 marca 2018 r. (poniedziałek)  

o godz.9.15 

➢ Klasy IV-VII szkoły podstawowej: 27 marca 2018 r. (wtorek)  

o godz.9.15 

Prosimy o przybycie Uczniów wraz z Opiekunami 15 minut przed 

rozpoczęciem konkursu. 

Termin przyjmowania zgłoszeń – 16.03.2018r. 
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IV. Organizacja konkursu:  

1. Konkurs przeprowadza Organizator konkursu, czyli Szkoła Podstawowa  

nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach, ul. Litewska 6. 

 

2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych powiatu tarnogórskiego  

i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych: 

➢ Kategoria plastyczna – pod hasłem:  

„Tarnowskie Góry – srebrne miasto”. 

  

▪ Prace indywidualne; 

▪ format prac A3 (duży blok rysunkowy) 

▪ technika pracy – dowolna; 

▪ prace na odwrocie opisane metryczką (imię i nazwisko 

uczestnika, klasę oraz nazwę i numer szkoły, dane opiekuna 

oraz telefon kontaktowy). 

 

Prace należy dostarczyć do SP 15 w Tarnowskich Górach w 

terminie do 16 marca 2018 r.(piątek) osobiście lub przesłać 

pocztą na adres szkoły: 

 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Gwarków Tarnogórskich 

ul. Litewska 6 

42-612 Tarnowskie Góry 
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➢ Kategoria  „Quiz o Tarnowskich Górach” – klasy I-III 

Prosimy o wydelegowanie 2 osób( drużyny) ze szkoły. 

       TERMIN 26.03.2018r. 

 

➢ Od godziny 9.00-9.15- rejestracja uczestników 

➢ Godzin, 9.15-10.15 część I- eliminacje- uczniowie będą pisemnie 

odpowiadać na pytania związane z tematyką dotyczącą Tarnowskich 

Gór. 

➢ 10.15-11.00- spotkanie z członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej ( w tym czasie komisja dokona oceny testu 

kwalifikacyjnego) 

➢ 11.00-11.15-przerwa- poczęstunek; 

➢ 11.15-ok.12.45 przedstawienie podsumowania części eliminacyjnej 

(wyłonienie 10 najlepszych drużyn); 

➢ część II- konkurs wiedzy o  Tarnowskich Górach w formie ustnej- 

drużyny odpowiadają na wylosowane zestawy pytań. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzania. 

 

➢ Kategoria „Quiz o Tarnowskich Górach” – KLASY IV-VII 

TERMIN 27.03.2018r. 

Prosimy o wydelegowanie 2 osób( drużyny) ze szkoły 

        

➢ Od godziny 9.00-9.15- rejestracja uczestników 

➢ Godzin, 9.15-10.15 część I- eliminacje- uczniowie będą pisemnie 

odpowiadać na pytania związane z tematyką dotyczącą Tarnowskich 

Gór. 

➢ 10.15-11.00- spotkanie z członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej ( w tym czasie komisja dokona oceny testu 

kwalifikacyjnego) 

➢ 11.00-11.15-przerwa- poczęstunek; 

➢ 11.15-ok.12.45 przedstawienie podsumowania części eliminacyjnej 

(wyłonienie 10 najlepszych drużyn); 

➢ część II- konkurs wiedzy o  Tarnowskich Górach w formie ustnej- 

drużyny odpowiadają na wylosowane zestawy pytań. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzania. 
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V. Zakres tematyczny konkursu  

1. Historia miasta Tarnowskie Góry. 

2. Legendy o Tarnowskich Górach 

3. Zabytki tarnogórskie 

4. Tarnowskie Góry w dawnej pocztówce- Tarnowskie Góry dawniej i 

dziś; 

5. Sławni na Ziemi Tarnogórskiej; 

6. Przyroda Tarnowskich Gór i okolic  

7. Droga Tarnowskich Gór do UNESCO. 

 

KONTAKT: 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Gwarków Tarnogórskich  

ul. Litewska 6  

42-612 Tarnowskie Góry 

tel.(32) 285-51-16  

fax: (32) 285-51-16 

e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl 

 

 

 

Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie w 

zależności od ilości zgłoszonych uczestników. 

 

mailto:szkola_15@poczta.onet.pl

