
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

 

W IV POWIATOWYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM 

 

PODRÓŻE PO PODKARPACIU 

Temat IV edycji: „Wycieczka do Krosna i Bóbrki” 

REGULAMIN KONKURSU  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RZESZOWA 

I POWIATU RZESZOWSKIEGO  

 

CELE KONKURSU: 

 Zachęcanie do poznawania województwa podkarpackiego. 

 Popularyzacja atrakcji turystycznych Krosna i Bóbrki, miejsc związanych z działalnością 

Ignacego Łukasiewicza, twórcy przemysłu naftowego. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. 

 Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów. 

 Doskonalenie umiejętności przedmiotowych z historii, geografii, chemii, języka polskiego 

i informatyki. 

 Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Rok 2022 został ogłoszony rokiem Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym, tematem 

tegorocznej edycji konkursu PODRÓŻE PO PODKARPACIU jest „Wycieczka do Krosna  

i Bóbrki” - miejsc związanych z działalnością twórcy przemysłu naftowego. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12. 

3. Konkurs jest zgłoszony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w celu dopisania go do listy 

konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 7 – 8 ze szkół podstawowych Rzeszowa 

i powiatu rzeszowskiego. Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów. 

5. Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów („KARTA ZGŁOSZENIA” - załącznik nr 1), 

podpisane i zeskanowane oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o przetwarzaniu danych 

osobowych (załącznik nr 2) oraz prace konkursowe uczniów należy przesłać drogą elektroniczną 

do dnia 18 marca 2022 r. (piątek) na adres: podroze.sp2.rzeszow@gmail.com  

6. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez każdego z uczestników. 

7. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 

http://www.sp2.rzeszow.pl oraz wysłane drogą elektroniczną do szkół.  
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8. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne. 

9. Przesłane prezentacje stają się własnością organizatora konkursu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Należy przygotować pracę konkursową w postaci prezentacji multimedialnej zgodnie  

z wytycznymi:  

 Prezentacja multimedialna powinna składać się z 20 slajdów.  
 Pierwszy slajd – strona tytułowa – powinien zawierać: nazwę konkursu, imię

 
i nazwisko 

autora, klasę i nazwę szkoły.
 

 Na ostatnim slajdzie prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych.
 

 Prezentacja zgłoszona do konkursu może być wykonana w PowerPoint, ale zapisana 

i przesłana w pliku PDF na adres: podroze.sp2.rzeszow@gmail.com do dnia 18 marca 2022 r. 

(piątek). Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły. 

 W pracach należy unikać zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań. 

 

ZAKRES KONKURSU: 

1. Historia i zabytki Krosna. 

2. Życiorys Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania. 

3. Muzeum Podkarpackie w Krośnie. 

4. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 

5. Ciekawostki związane z tematyką konkursu. 

 

PRACE ZOSTANĄ OCENIONE POD WZGLĘDEM: 

 zgodności prezentacji z tematyką, 

 oryginalnego i ciekawego ujęcia tematu wzbogacone ilustracjami, fotografiami itp., 

 poprawności językowej, 

 poziomu estetycznego prac (np. jakości zdjęć). 

 

KOMISJA KONKURSOWA: 

1. Maria Cop – nauczyciel geografii 

2. Jolanta Lasota – nauczyciel informatyki 

3. Anna Moskwa – nauczyciel chemii 

4. Ewelina Sowa – nauczyciel języka polskiego 

5. Agnieszka Ziętek – nauczyciel historii 

 

NAGRODY: 

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz podziękowania dla nauczycieli 

przygotowujących uczniów do konkursu. 

O wszystkich kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
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