
 

         

Regulamin 

IV Regionalnego Konkursu Historycznego 

„Kocham Polskę” 

 
I . Organizacja konkursu 

1. Organizatorem IV Regionalnego Konkursu Historycznego „Kocham Polskę” (zwanego 

dalej Konkursem) jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-

Białej.  

2. Patronat konkursu: 

 

 

II. Cele konkursu 
1. Kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej . 

2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski . 

3. Budzenie dumy narodowej i przywiązania do tradycji narodowych.  

4. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, wymiana 

doświadczeń kadry nauczycielskiej. 

 

III. Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych. 
2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 

 Uczniowie klas I-IV 

 Uczniowie klas V-VIII 

3. W konkursie może wziąć udział maksymalnie dwoje uczniów z każdej grupy 

wiekowej. O sposobie wyłonienia reprezentantów decydują nauczyciele danej szkoły.  

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej, 

powiatu bielskiego i żywieckiego.  

 

IV. Miejsce i termin konkursu  
1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki 

w Bielsku-Białej.  

2. Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 900 (przewidywany czas zakończenia 

godz. 13.00).  

 



V. Zgłoszenia  
1. Imienny wykaz uczestników konkursu należy przesłać na załączonej karcie zgłoszenia 

pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres organizatora do dnia  

30 kwietnia 2019 r.  Decyduje data stempla pocztowego. 

2. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Dostępna jest również 

na stronie internetowej szkoły: www.sp24 bielsko.pl w zakładce IV Regionalny 

Konkurs Historyczny „Kocham Polskę” 
 

VI. Przebieg konkursu  
1. Uczestnicy winni zgłosić się w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej 

nie później niż o godzinie 845.  

2. Uczestnicy rozwiązują test, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Dla 

każdej grupy wiekowej przygotowany jest inny test. Test zostanie przygotowany przez 

pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i dostarczony 

organizatorowi w zalakowanych kopertach w dniu konkursu.  

3. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa. Przewodniczącym Komisji będzie 

przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. W przypadku, gdy uczestnicy zdobędą jednakową liczbę punktów, o ostatecznym 

miejscu będzie decydować dogrywka. W dogrywce będą losowane dodatkowe 

pytania, na które będzie udzielana ustna odpowiedź.  

 

VII. Nagrody  
1. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.  

2. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu konkursu.  

 

IX. Postanowienia końcowe  
1. W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego 

interpretowania regulaminu.  

2. Za przebieg i organizację konkursu odpowiedzialna jest:  

Elżbieta Golonka, e-mail: elzbietagolonka03@gmail.com, tel.: 506346980. 

 

X. Literatura dla uczestników konkursu  
Klasy I-IV: 

 J. Szarek, J. Szarek, „Kocham Polskę. Elementarz dla dzieci.” 
Klasy V-VIII: 

 Rozdz. I i II podręcznika "Wczoraj i dziś" kl. VIII wydawnictwo Nowa Era.  

 J. Szarek, J. Szarek, „Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci.” 

(str.210-251). 

 M. Gałęzowski - Rozdz. II ”Polska w czasie II wojny światowej” str. 103-201 
Z książki A .Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał „Od niepodległości 

do niepodległości” Historia Polski 1918-1989. 

(Treść materiału dostępna pod linkiem : polska1918-89.pl/index.html) 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kart zgłoszenia (zał. Nr 1 i 2) 
 

Organizator konkursu - Elżbieta Golonka 

http://www.sp24/

