
Zapraszamy do udziału w GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych i klas III 

gimnazjum z Gminy Szemud zatytułowanym „Drogi do Niepodległości”. 

 

 
 

Regulamin konkursu 
 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

Konkurs przygotowuje zespół nauczycieli historii ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie. 

 

 

II. Cele konkursu: 

 upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

 integracja środowiska uczniowskiego ze szkół gminy Szemud; 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów; 

 ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz 

kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni; 

 współzawodnictwo, twórcza rywalizacja dzieci; 

 upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski. 

 

 

III. Etapy konkursu: 

1. Etap szkolny – wyłonienie po 1 z przedstawicieli z klas IV-VI oraz z klas VII-VIII i 

III gimnazjum, którzy będą reprezentować szkołę (każda szkoła indywidualnie, 

według własnych kryteriów przeprowadza wybór uczestnika). 

Zgłoszenia wyłonionych reprezentantów szkoły należy dokonać do dnia 26.10.2018 roku 

i wysłane na adres mailowy szkoły: zskielno@wp.pl z dopiskiem „Drogi do Niepodległości”. 

Dokumenty wymagane do przesłania: 

 Karta zgłoszenia uczestnika - Załącznik nr 2; 

 Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu –  

Załącznik nr 3 . 

 

2. Etap gminny - przeprowadzony w formie ustnej – zasady zbliżone do popularnego 

teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą 

związaną z tematyką Konkursu (załącznik nr 1). Etap ten odbędzie się w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie 

9.11.2018 r. o godz. 9:00 dla klas IV-VI,  o godz. 11:30 dla klas VII-VIII i III 

gimnazjum. Więcej informacji w zasadach ogólnych. 

mailto:zskielno@wp.pl


a. Runda I – rozpoczęcie gry: 

Każdemu uczniowi prowadzący zadaje 5 pytań. Za 1 złą odpowiedź lub jej brak 

zawodnik traci 1 szansę. Trzy błędy eliminują uczestnika z gry. Ci, którzy 

odpowiedzieli na co najmniej 3 pytania, przechodzą dalej. 

b. Runda II  

Grający mają tyle szans, ile wynieśli z I rundy. Prowadzący rozpoczyna zadawanie 

pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie udzielił on dobrej 

odpowiedzi, traci 1 szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania 

poszczególnym uczestnikom aż w grze pozostanie już tylko 3 zawodników. 

c. Runda III – finał 

Trzej finaliści otrzymują po 3 nowe szanse oraz po tyle punktów, ile szans 

zachowali po dwóch wcześniejszych rundach.   

 Prowadzący zadaje pytania graczom. Kto pierwszy zgłosi się i poprawnie 

odpowie na pytanie, otrzymuje 10 pkt. Zawodnicy mogą zgłaszać się podczas 

odczytywania pytania, jednak po zgłoszeniu się do odpowiedzi prowadzący 

NIE odczytuje pytania do końca. Zła odpowiedź lub jej brak po upływie 5 

sekund oznacza stratę szansy. Jeżeli żaden z graczy nie zgłosi się do 

odpowiedzi w ciągu 5 sek. od momentu zadania pytania, wówczas nikt nie 

traci szansy. Ten, kto pierwszy odpowie prawidłowo na 3 pytania, rozpoczyna 

drugą część rundy III. 

 Gracz, który udzielił dobrej odpowiedzi może wskazać innego gracza lub sam 

odpowiadać na kolejne pytanie. Za dobrą odpowiedź gracz otrzymuje 10 pkt., 

a przy wskazaniu na siebie 20 pkt. Za odpowiedź błędną lub jej brak w 

ustalonym czasie 5 sek. - następuje strata jednej szansy i kolejnego pytanego 

wskazuje zawodnik, który uprzednio udzielił dobrej odpowiedzi. 

W przypadku gdy gracz wskazał na siebie i nie odpowiedział, prowadzący 

kieruje pytanie do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi. Jeżeli 

odpowiedź jest poprawna, gracz, który jej udzielił, ma znów możliwość 

wyboru albo odpowiada sam, albo wskazuje innego zawodnika. 

 Zakończenie gry następuje w takich przypadkach: 

1. Zostaje jeden uczeń (pozostali dwaj odpadli na skutek utraty trzech szans)  

i ten wygrywa, bez względu na liczbę punktów.  

2. Kończy się pula pytań. Zawodnikom dolicza się po 10 pkt. za każdą 

zachowaną szansę. Wygrywa ten uczestnik, który zgromadził najwięcej 

punktów. Jeżeli dwóch lub trzech zawodników ma tę samą liczbę punktów, 

organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia jednego zwycięzcy. 

 

IV. Nagrody: 

1. Laureatami Konkursu zostaną trzej uczestnicy z najwyższą liczbą punktów, którzy 

otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchar dla zwycięskiej szkoły. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2018 r. o godz. 17.00 

podczas Wieczornicy w Szkole Podstawowej w Kielnie. Decyzje Komisji 

Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 



 

V. Zasady ogólne: 

1. Organizator nie zapewnia dowozu. 

2. Czas oczekiwania między rundami organizują nauczyciele Szkoły w Kielnie. 

3. Po konkursie przewidziany jest dla wszystkich słodki poczęstunek.  

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:  
Aleksandra Golik, nr tel. 501-094-310 

Danuta Miotke, nr tel. 512-491-071 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu 

 

Zakres tematyczny Konkursu - wymagania konkursowe z uwzględnieniem dat, 

przyczyn, skutków wydarzeń, znajomości uczestników, przywódców, bitew i ich 

okoliczności  

 

 klasy IV-VI: 

 

1. Rozbiory Polski. 

2. Insurekcja Kościuszkowska. 

3. Legiony Polskie we Włoszech. 

4. Polacy u boku Napoleona. 

5. Powstanie listopadowe. 

6. Wiosna Ludów na ziemiach polskich. 

7. Powstanie krakowskie. 

8. Powstanie styczniowe. 

9. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją w XIX wieku. 

10. Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej. 

11. Polskie formacje paramilitarne i zbrojne przed wybuchem I wojny i walczące w czasie  

      I wojny światowej. 

13. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

 

 klasy VII-VIII i III gimnazjum- wymagania konkursowe dla klas IV-VI 

poszerzone o zagadnienia: 

 

1. Szczególne zwrócenie uwagi na działalność Józefa Piłsudskiego, Romana 

Dmowskiego, a także Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa 

Hallera. 

2. Stosunek mocarstw europejskich do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. 

3. Rewolucje w Rosji i ich znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości. 

4. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. 

5. Konferencja pokojowa i jej decyzje w sprawie Polski i Niemiec. 

6. Problemy odradzającego się państwa polskiego. 

7. Walka o granice: 

 Obrona Lwowa, 

 Powstanie wielkopolskie, 

 Powstania śląskie, 

 Plebiscyty, 

 Wojna polsko-bolszewicka. 

8. Tworzenie lokalnych ośrodków władzy. 

9. Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. 

 

Wykaz literatury: 

 Szkolne podręczniki do nauczania historii i społeczeństwa oraz historii, dopuszczone 

do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej na poziomie szkoły odstawowej. 

 Podręcznik do historii „Śladami przeszłości” do klasy II i III gimnazjum, Wyd. Nowa 

Era. 

 Podręcznik do historii „Zrozumieć przeszłość” część 2 i 3, Wyd. Nowa Era – tematy 

związane z zakresem treści konkursu. 

 Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, wyd. Nowa Era. 



 Słowniki historyczne i biograficzne. 

 Wydawnictwa albumowe, popularne monografie wiązane z tematyką konkursu. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu 

 

Karta zgłoszenia uczestnika  

 w GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

„Drogi do Niepodległości” 

 

 

  

  

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

  

   

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1.     

  

  

  

 

          

 ……………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – szkolnego opiekuna konkursu 

                   

 

…………………………………………..                                                                                                                                                             

Podpis nauczyciela  

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu 

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) ucznia  

biorącego udział w konkursie przedmiotowym: 

  

 

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………. 

2. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………… 

3. Klasa: ………………………………….. 

  

 

 

  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz 

wizerunku mojego dziecka ……………………………………………….…...………….., 

biorącego udział w Gminnym konkursie historycznym „Drogi do Niepodległości”dla klas 

IV-VIII i III gimnazjum organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie w roku szkolnym 2018/2019. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji ww. konkursu  

i akceptuję jego postanowienia. 

  

  

                                                                                                                                                    

……..…………………….. 

                                                                                             podpis rodzica /prawnego opiekuna 

       

 


