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„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem”.                   
                                                                                                                                                                                  Józef Piłsudski 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO 

„ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH” 

EDYCJA XIII 
 

 

Honorowy patronat nad konkursem:  

 Dolnośląski Kurator Oświaty 

 Dolnośląska Rodzina Szkół im. AK i Bohaterów AK. 
 

Cele szczegółowe konkursu: 
 

 popularyzacja historii polskich symboli narodowych, 

 pobudzenie i utrwalenie szacunku dla polskich symboli narodowych, 

 upowszechnienie najnowszej historii Polski, 

 rozbudzenie i utrwalenie uczuć patriotycznych. 
 

Adresat konkursu: 
 

 uczniowie klas V - VII szkół podstawowych. 
 

Organizator konkursu: 
 

 Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. 
 

Zakres i przebieg konkursu: 
 

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 

 etap I – szkolny 

 etap II – powiatowy 

 etap III – wojewódzki 
 

Etap I – szkolny: 

 



Za jego organizację oraz przebieg w szkole macierzystej odpowiada nauczyciel 

historii lub opiekun klubu historycznego. Na tym etapie wyłania się dwie osoby, które 

będą reprezentowały szkołę w II etapie – powiatowym. Etap szkolny powinien odbyć 

się najpóźniej na cztery tygodnie przed etapem powiatowym. Nagrody w etapie 

szkolnym zapewniają szkoły macierzyste. 

⃰ Zadania konkursowe do etapu szkolnego zainteresowani nauczyciele mogą uzyskać 

po zgłoszeniu takiej potrzeby drogą mailową na adres mailowy organizatora konkursu: 

artbil@gazeta.pl/ 
 

Etap II – powiatowy: 

 

W tym etapie uczestniczą laureaci etapów szkolnych (po dwie osoby z każdej 

placówki). Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne na podane poniżej 

tematy: 

 100. rocznica urodzin Marka Edelmana – lekarza, bojownika getta 

warszawskiego i opozycjonisty antykomunistycznego, 

 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, 

 Udział polskich żołnierzy w I wojnie światowej, 

 Znani i nieznani żołnierze Armii Krajowej, 

 Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze 

romantyzmu, 

 Legendy dolnośląskiego sportu, 

 Polscy patrioci XX i XXI wieku, 

 Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki, 

 Żołnierze Wyklęci. Kim byli?, 

 Polacy na frontach II wojny światowej, 

 Wybitne osobowości w historii ziemi dolnośląskiej, 

 Cienie i blaski polskiej siatkówki, 

 50. rocznica śmierci Marka Hłaski – ikony polskiej literatury i scenarzysty 

filmowego. 

 Polska w Unii Europejskiej. 
 

Jury, które zbierze się 11 marca 2019 roku, oceni nadesłane prezentacje  

i wyłoni 32 uczestników etapu finałowego – wojewódzkiego. W etapie powiatowym 

zostaną nagrodzone 3 najlepsze prezentacje konkursowe. Nagrody laureatom tego 

etapu będą wręczone podczas uroczystego finału konkursu. 

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego wraz z prezentacjami
1
 wykonanymi przez 

uczniów (poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat prezentacji) prosimy 

przesłać w terminie do 8 marca 2019 roku na adres mailowy organizatora konkursu: 

artbil@gazeta.pl/  

Prezentacje muszą być opisane, należy uwzględnić: co przedstawiają, imię  

i nazwisko autora oraz opiekuna, nazwę szkoły. 

                                        
1 Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, które oceniane są przez jury na tydzień przed 

etapem wojewódzkim. 

mailto:artbil@gazeta.pl
mailto:artbil@gazeta.pl


W prezentacji multimedialnej uczniowie powinni przedstawić walory i zasługi 

wybranej przez siebie postaci historycznej, organizacji, wydarzenia związanego  

z historią Polski. Długość prezentacji nie powinna przekroczyć 25 slajdów. 

Prezentacje będą oceniane w skali 1-10. Brana będzie pod uwagę: 

 wartość merytoryczna prezentacji, 

 sposób przedstawienia postaci, organizacji lub wydarzenia. 
 

     * Oceny prezentacji dokona zespół składający się z przedstawicieli organizacji  

i instytucji patronujących konkursowi oraz organizatorzy konkursu. 

 

Etap III – wojewódzki: 
 

     Odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej 

nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. W etapie wojewódzkim weźmie udział 

maksymalnie 32 uczniów, których prezentacje multimedialne zostaną najwyżej 

ocenione przez jury konkursowe.  

     Etap ten będzie składał się z testu zawierającego pytania zamknięte oraz z zadania 

otwartego. Ponadto do ogólnej punktacji konkursu zostaną doliczone punkty  

za wcześniej oceniane prezentacje przez jury. Laureatem konkursu zostanie osoba, 

która zyska największą ilość punktów po zsumowaniu wyników. 

     Za zadania testowe odpowiada koordynator z ramienia szkoły organizującej 

konkurs.    

     W zadaniu otwartym uczeń uzasadnia wybór tematu prezentacji.  

     Zadania testowe oceniane będą w punktacji 0-1, a zadanie otwarte w punktacji  

1-10.  
 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje: 
 

 historię Polski począwszy od połowy XVIII w., 

 dzieje Polski przedstawione w legendach, 

 historię polskich symboli narodowych. 
 

LITERATURA DO KONKURSU: 
 

Borucki M., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2013. 

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2003. 

Kociszewski A., Pieśnią i szablą. Rzecz o twórcy hymnu narodowego, Warszawa 

1982. 

Kopczewski J., O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1982, s. 15-131. 

Korbal R., Polskie powstania narodowe, Poznań 1998. 

Kwaśniewski K., Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Poznań 2000. 

Nożyńska-Demianiuk A., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2016. 

Skurzyński P., Historia Polski dla dzieci, Poznań 2000. 

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Pieśń nadziei i zwycięstwa. Dzieje polskiego 

hymnu narodowego, Warszawa 1985. 

Wróblewski  B., Jaki znak Twój?, Warszawa 2006. 



Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s.27-39, 109 

-137, 158-167. 

Znamierowski A., Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, Warszawa 2016. 

Znamierowski A., Stworzony do chwały, Warszawa 1995. 
 

NAGRODY: 
 

 etap I – macierzysta szkoła 

 etap II – organizatorzy 

 etap III – organizatorzy  
 

ZGŁOSZENIA: 
 

Należy przesyłać na adres mailowy koordynatora konkursu: 
artbil@gazeta.pl           

Szczegółowe informacje na temat konkursu udziela: 
mgr Artur Bilski,  tel. 698-931-350 
 

DYREKCJA       ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGŁOSZENIE DO XIII EDYCJI  

KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO   

„ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI  

NARODOWYCH” 

 

 

  

________________________________________ 

 

nazwa szkoły, numer, adres 

 

 

          

_____________________________________________ 

imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 
Liczba punktów 

uzyskanych 

w etapie szkolnym 

Imię i nazwisko ucznia Wybrana postać 

historyczna/wydarzenie historyczne 

klasa 

    

    

 

 

 

 

                                                    …………..
     podpis opiekuna 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
i wykorzystanie wizerunku uczestnika  

XIII edycji konkursu wojewódzkiego „Znam historię 
polskich symboli narodowych” 

 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
……………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

przez Szkołę Podstawową nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu na potrzeby 
organizacji konkursu 
………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 
 
polegające na publikowaniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 93  
im. Tradycji Orła Białego imienia i nazwiska, zajętego miejsca w konkursie oraz jego 
wizerunku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony 
powyżej wyłącznie na potrzeby konkursu oraz że zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka mogę cofnąć w każdej chwili (co będzie skutkowało 
usunięciem zdjęć ze strony internetowej szkoły). Cofnięcie zgody nie wpływa  
na legalność działań realizowanych przed jej cofnięciem. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, przez 
Szkołę Podstawową nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu, w przypadku 
wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania przez niego wyróżnienia 
w konkursie. 
 
Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii 
w publikacji na stronie internetowej SP 93.  
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

………………………………… 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego z siedzibą przy  

ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:  

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie SP 93  oraz na stronie 

http://sp93wroclaw.xo.pl/Przetwarzanie_danych.htm 
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