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Cele konkursu 

• Upowszechnianie praw i zasad MPH wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

• Podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów. 

• Promowanie wiedzy o Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża i Polskim 

Czerwonym Krzyżu. 

• Rozszerzenie zagadnień przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, historii i edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

• Kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych. 

                                                                   2 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest XV Liceum Ogólnokształcące oraz Szkolny Ośrodek 

Upowszechniania Prawa Humanitarnego PCK przy XV LO w Bydgoszczy. 

3 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bydgoskiego. 
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Organizacja konkursu 

 

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 20 kwietnia 2013 roku w budynku XV LO 
w Bydgoszczy o godz. 9.00. Przebieg etapu polega na prezentacji przed komisją konkursową 
wybranego przez siebie tematu (przy pomocy prezentacji multimedialnej) oraz odpowiedzi na  
pytania dotyczące tematu pracy.  
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Tematyka prac konkursowych 

 

1.Ochrona życia i godności człowieka w konfliktach zbrojnych XXI wieku 

 
Kluczowe zagadnienia: definicja konfliktu zbrojnego, konflikty zbrojne w XXI wieku - przekrój 
(wymienienie wszystkich) bądź według przyjętego klucza (z uzasadnieniem wyboru), w miarę 
możliwości krótka charakterystyka (strony konfliktu, przyczyny, przebieg, zakończenie konfliktu 
itp.), zdefiniowanie ochrony życia, zdefiniowanie ochrony godności człowieka (ew. rozróżnienie), 
działania mające na celu ochronę życia i godności człowieka w wymienionych konfliktach ze 
szczególnym uwzględnieniem działań MKCK, próba oceny. 

2.Przestępstwa wojenne w grach komputerowych 

 
Kluczowe zagadnienia: definicja przestępstwa wojennego, przykłady przestępstw wojennych, 
próba wymienienia rodzajów przestępstw wojennych lub scharakteryzowanie wybranego typu 
(typów) przestępstw wojennych, przykłady przestępstw wojennych w grach komputerowych z 
uzasadnieniem takiej a nie innej kwalifikacji oraz wyboru, problem agresji w grach 
komputerowych i sposoby ochrony przed tą agresją np. wobec najmłodszych, ocena skuteczności 
przyjętych rozwiązań. 

3. 150 lat akcji humanitarnych 

 
Kluczowe zagadnienia: definicja akcji humanitarnych, wskazanie akcji humanitarnych 
prowadzonych przez różne organizacje (z uzasadnieniem dokonanego wyboru) ze szczególnym 
uwzględnieniem akcji prowadzonych przez MKCK, działania podjęte w trakcie wymienionych 
akcji i ich skutki, własna ocena. 
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Forma prac konkursowych 

Prezentacja multimedialna (program Power Point) na płytach CD z własnym - bezpośrednim 
komentarzem na jeden z wybranych tematów (maksymalnie 15 minut). Preferowane jest 
korzystanie z własnego laptopa. 
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KRYTERIA OCENIANIA PREZENTACJI 

 
REALIZACJA 

TEMATU 

 
PKT. 

 

 
KOMPOZYCJA PREZENTACJI 

 
PKT. 

 
JĘZYK 

 
PKT. 

Zna i rozumie 
wybrany materiał, 
wnikliwie go 
interpretuje 

 

2 
 
 
 
 

Buduje wypowiedzi na ogół 
uporządkowane i spójne  
 

 
2 
 

Przestrzega zasad 
poprawności 
właściwych dla 
języka mówionego 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 Selekcjonuje 

materiał 
 

 
2 

Prezentuje 
zagadnienia w 
sposób ścisły, 
związany z tematem 

 

 
2 
 

 

 
Buduje wypowiedź 
zorganizowaną, tzn. z wyraźnym 
punktem wyjścia, uporządkowaną 
argumentacją i logicznym 
wnioskiem (zakończeniem) 

 
2 

Posługuje się 
stylem 
komunikatywnym, 
stosownym do 
sytuacji 

 

 
2 

Formułuje i 
rozwiązuje 
problemy badawcze, 
hierarchizuje 
argumenty 

 

 
 
 
2 

 
Posługuje się 
terminologią 
specjalistyczną w 
zakresie 
niezbędnym do 
realizacji tematu 

 
 
 
 
2 

Formułuje wnioski, 
sądy i opinie, 
wartościuje; 
uogólnia, syntezuje 

 
2 
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Komisja konkursowa 

Komisję konkursową (jury) wyłania organizator spośród członków Komitetu Organizacyjnego 

 i specjalistów reprezentujących różne dziedziny MPH. 

Decyzja Jury konkursu jest ostateczna. 
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Postanowienia końcowe 

W przypadku powstania kwestii wątpliwych, spornych lub nieprzewidzianych, organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie. 



Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla finalistów konkursu. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu. 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres konsultanta: 

Marietta Maciąg:  mari_2010@wp.pl 
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Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane będą na załączonej karcie pocztą na adres:  

 

Szkolny Ośrodek Upowszechniania Prawa Humanitarnego przy XV LO w Bydgoszczy  

85-   796 Bydgoszcz, ul. Berlinga 13. 

lub e-mail:                    liceum@liceumxv.edu.pl 

fax:                               52 343 65 95 

do 31 marca 2012 r. 

Regulamin można pobrać ze strony www.liceumxv.edu.pl (witryny konkursowe). 

Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników (po jednym z każdego tematu). W przypadku  
większej ilości zgłoszeń z danej szkoły prosimy o kontakt z konsultantem. 

Organizator zastrzega, że płyty CD z prezentacjami nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie  
„Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” 

 
Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 31 marca 2013r.  
pocztą na adres: 
Szkolny Ośrodek Upowszechniania Prawa Humanitarnego  
przy XV LO w Bydgoszczy 85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13 
przez email na adres: 
liceum@liceumXV.edu.pl 
lub faxem: 
52 3436595 

(najlepiej wypełnić na komputerze) 

1. Imię i nazwisko ucznia  

2. Adres domowy  

3. Adres e-mail  

4. Rok urodzenia  

5. Nazwa i adres szkoły, do której 
uczęszcza uczeń- klasa, profil klasy 

 

6. Imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego 

 

7. Zgłaszam na konkurs pracę na temat: 
(proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

□  Ochrona życia i godności człowieka w 
konfliktach zbrojnych XXI wieku   
 

□ Przestępstwa wojenne w grach 
komputerowych  
 

□ 150 lat akcji humanitarnych  
8. Źródło informacji o konkursie  

 


