
 

Regulamin konkursu „Historia Polski a patriotyzm” 

● Organizator:   

Aneta Dams, Jacek Ogorzałek, Roman Denisiuk w imieniu Szkoły 

Podstawowej   nr 14 im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

 ● Cele konkursu:  

- popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów,  

- podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, 

 - pobudzanie twórczego myślenia,  

- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,  

- uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej 

zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe,  

- krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla 

minionych pokoleń, 

- wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 



 ● Organizacja: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły 

podstawowej   kl. VII – VIII.  

Konkurs odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. i będzie miał formę 

pisemną,. Zadania zostaną opracowane przez nauczycieli historii        

w oparciu o literaturę obowiązkową. Test będzie trwał 60 min. 

Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają 

najwyższą liczbę punktów.  

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celującą z historii.  

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców. 

 

Przebieg Konkursu:  

Konkurs odbywa się na terenie szkoły, której uczniami są uczestnicy. 

1. Organizatorzy Konkursu informują zainteresowanych uczniów – 

strona internetowa placówki oraz plakat informacyjny - oraz czuwają 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

2.  Po otrzymaniu informacji od zainteresowanych udziałem               

w konkursie organizatorzy przekazują uczniom zgłoszenie do udziału 

w Konkursie. Zgłoszenie wypełnione może być na komputerze             

i wydrukowane lub wypełnione ręcznie pismem drukowanym.  

3. Powołana zostaje Szkolna Komisja Konkursowa. 

  

 

 

 

 



TEMATYKA KONKURSU 

Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczącej zagadnień 

związanych z dziejami Polski ze szczególną uwagą skupioną na  

walce Polaków o odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.         

oraz osób , które przyczyniły się do odzyskania niepodległości.                    

Pytania konkursowe będą miały formę testu. Za każdą odpowiedź 

można uzyskać 1 punkt. 

 

 Termin konkursu - 26.11.2021r. 

 

Ogłoszenie wyników - 06.12.2021r. 

 

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu 

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych       

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu . Zasady 

udziału w konkursie określa niniejszy Regulamin.  Zgłoszenie się do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

Organizatorzy: p. Aneta Dams, p. Jacek Ogorzałek, p. Roman 

Denisiuk 

 


