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Regulamin 

Konkursu historycznego 



,, 100 pytań w setną rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

oraz Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wysokiej. 

II. Cele konkursu: 

*Upamiętnienie i uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. 

*Rozwijanie pasji i zainteresowań młodego pokolenia tematyką odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

*Kształtowanie postaw patriotycznych. 

*Dostarczenie uczniom możliwości wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. 

*Łączenie historii ze współczesnością (bohaterowie powstań na ulicach naszego miasteczka). 

*Poznanie historii miejsc pamięci (pomników) w Wysokiej. 

*Umiejętność pracy w zespole. 

 

 

III. uczestnicy: 

- Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz  

III klas gimnazjum w gminie Wysoka (etap szkolny, etap  

międzyszkolny). 

- Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kat. I- kl. V- VI, 

Kat. II- kl. VII- VIII, III kl. Gimnazjum. 

- Każda szkoła biorąca udział w konkursie typuje dwóch uczestników, którzy wezmą udział w 

etapie międzyszkolnym konkursu (sposób ich wyłonienia jest wewnętrzną sprawą szkoły 

delegującej uczniów). 

 

 



IV. Terminarz konkursu. 

I etap (dotyczy kl. V-VI) szkolny w terminie ustalonym przez szkołę. 

Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) należy przesłać 

do 30 listopada 2018r. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego,  

ul. Szkolna 4, , Wysoka 89- 320 

Tel. 0672871032 

lub e- mail. spwysoka@spwysoka.strefa.pl 

 

 

II. etap-  międzyszkolny: 

Miejsce- aula Szkoły Podstawowej w  Wysokiej 

Dotyczy: kl. V-VI (zgłoszeni uczniowie) 

                Kl. VII- VIII, III gimnazjum 

 

III. Komisje: 

Komisję szkolną, która organizuje i przeprowadza etap szkolny konkursu powołuje Dyrektor 

szkoły, która zgłasza swój udział w konkursie. 

Komisję II etapu konkursu w imieniu organizatorów powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Wysokiej. 

 

IV. Formy eliminacji. 

     *etap szkolny 

- formę eliminacji szkolnych ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

* etap międzyszkolny (gminny) odbędzie się 14 grudnia 2018r. godz. 10.00, piątek. 

*kl. V-VI 

Test pisemny ( w oparciu o zestawy pytań). 

Konkurencja zespołowa 

*kl. VII, VIII, III gimn.  

Test pisemny. 

mailto:spwysoka@spwysoka.strefa.pl


Laureatami konkursu zostają ci uczniowie, którzy zdobędą minimum  90 % punktów. 

Organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo. 

W konkursie zespołowym V-VI zwycięża szkoła , która osiągnęła najwyższy wynik. 

Oficjalne podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w 

styczniu 2019r. podczas uroczystości podsumowujących 100 Rocznicę Powstania 

Wielkopolskiego. 

VII. Zakres materiału. 

KL. V- VI uczniowie otrzymają 50 pytań  (wraz z odpowiedziami). Pytania będą 

przesyłane drogą elektroniczną w zestawach po       10 pyt. w każdy kolejny poniedziałek, 

począwszy od  22 października. Dotyczyć będą wiedzy z tematyki niepodległościowej, 

przebiegu Powstania Wielkopolskiego (głównie Ziemi Wysockiej), miejsc pamięci i ich 

historii z Wysokiej    i okolic. 

Literatura: 

 Klasy V- VI podręczniki do historii: 

Kl. IV wyd. MAC str.118-123 

Kl.  VI wyd. PWN  str. 68- 73 (tematy: ,,Państwo w nowych granicach”,,, Odrodzona 

Rzeczpospolita”). 

- materiał ilustracyjny przesłany  wraz z pytaniami. 

> Kl.  VII- VIII-III Gimnazjum. 

-znajomość 50 pytań i odpowiedzi. 

-R. Chwaliszewski  „Powstańcze boje o Wysoką” 

-M. Mikołajczak „Wysoka i okolice”( str.145-153, 39-48) 

-R. Chwaliszewski, W. Kicman „Powrót orła” (str. 18-22, 54-55) 

- treści z podstawy programowej -Historia kl. VII. str. 218- 239 

                Wyd. Nowa Era 

 VIII.  Informacje 

Informacji na temat konkursu udziela  

A. TAMAS 

  tel.  662 144 144 

 


