
Zapraszamy 

wszystkich gimnazjalistów do udziału 

w Międzyszkolnym 

Konkursie on-line 

„Jan Szczepanik - polski 

Edison i jego epoka" 

 

Organizatorem konkursu jest 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 

REGULAMIN   

międzyszkolnego konkursu wiedzy „Jan Szczepanik - polski Edison i jego epoka" 

1. Organizatorami konkursu jest  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana 

Szczepanika w Krośnie (ZSP1) 
 

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży osiągnięć Jana Szczepanika - 

wybitnego uczonego związanego z naszym regionem oraz zainteresowanie wydarzeniami 

historycznymi Polski a szczególnie Galicji  z przełomu XIX i XX wieku. 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum. Z każdej szkoły może być 

wytypowanych maksymalnie pięciu uczniów.  

 

4. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wysyłają do dnia 30 kwietnia 2012r. 

swój akces (załączona karta zgłoszenia) drogą elektroniczną na adres 

azajac@zsp1.krosno.fc.pl (skan) lub faksem 13 43 216 81. 
 

5. Konkurs przebiega jednoetapowo w siedzibie ZSP1 w formie testu on-line. 
 

6. Do 5 maja 2012 r. zgłoszonym uczestnikom na adresy internetowe zostaną przesłane  

loginy oraz hasła dostępu w celu zapoznania się z obsługą platformy i poćwiczenia przez 

rozwiązanie przykładowego testu. 
 

7. Konkurs przeprowadzi w dniu 18 maja 2012r. komisja powołana przez 

Organizatorów. Szczegóły zostaną przekazane uczestnikom do 5 maja 2012 r. 

8. Trzej laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy potwierdzenie udziału.  

9. Informacje szczegółowe dotyczące tematu konkursu 

- biografia Jana Szczepanika,  

- wynalazki Jana Szczepanika,  

- tło historyczne i kulturalne Polski w latach 1870 – 1930 (szczególnie Galicja). 

11. Sekretariat konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika 

w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16, tel.: 13 43 216 81, e-mail: 

azajac@zsp1.krosno.fc.pl    Osoby odpowiedzialne: Bogusława Kopczyk, Anna Zając 

Informacje o konkursie także na stronie internetowej szkoły:       www.zsp1.fc.pl                 

Bibliografia pomocnicza 
o Jewsiewicki Władysław, Jan Szczepanik. Wielki wynalazca, Warszawa 1961 

o Pragłowska Anna, Zapomniany Wynalazca. O Janie Szczepaniku, Tarnów 2002 

o Tulik Jan, Świat Wynalazków Jana Szczepanika, Krosno 1995 

Niektóre adresy przydatnych stron internetowych 

o http://zsp1.fc.pl     Historia szkoły  Patron naszej szkoły 

o http://www.zse.toya.net.pl/index.php?pokaz=szkola_patron 

o http://www.zso.tarnow.pl  W kolorach sepii   Patron szkoły 

o http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek    (najważniejsze wydarzenia historyczne i 

kulturalne) 

o http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek  (j.w.) 
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