
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 2017 

DLA GIMNAZJALISTÓW 

"SYMBOLE PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO" 

I. CELE KONKURSU 

1. Wychowanie patriotyczne. 

2. Poszerzenie wiedzy historycznej uczniów gimnazjów. 

3. Pogłębienie współpracy między szkołami. 

4. Zachęcanie uczniów do aktywnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Brwinowie.  

Patronat nad konkursem objęli: Pan Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski, 

Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów, 

 

III.ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu 

pruszkowskiego i powiatów sąsiednich. 

2. Zgłoszenia szkół chętnych do udziału w konkursie należy przesłać w terminie 

do 28 kwietnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres organizatora: 

szkola@zsobrwinow.pl 

3. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły, która 

zgłosi się do udziału w konkursie. Listę z imionami i nazwiskami czworga 

uczniów /trzech członków zespołu oraz jedna osoba rezerwowa/ oraz imię i 

nazwisko nauczyciela - opiekuna należy przesłać w terminie do 28 kwietnia 

2017 r. drogą elektroniczną na adres organizatora: szkola@zsobrwinow.pl 

4. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Brwinowie przy ulicy Żwirowej 16. 

5. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe i imienne 

dyplomy, pozostałe zespoły otrzymają imienne dyplomy za udział w konkursie. 
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IV.PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przewiduje dwa etapy: 

1) Etap szkolny – przeprowadzony w każdej szkole we własnym zakresie do 

28 kwietnia 2017 r. 

2) Finał konkursu – przeprowadzony 29 maja 2017 r. o godz. 10.00. 

 

2. Etap szkolny: 

Eliminacje szkolne mają na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji (oraz 

ucznia rezerwowego z każdej szkoły), która weźmie udział w finale konkursu. 

3. Finał konkursu: 

1) uczestnicy konkursu rywalizują zespołowo o zajęcie trzech czołowych 

miejsc; 

2) kolejność, według której zespoły będą odpowiadać na pytania, zostanie 

ustalona drogą losowania na początku konkursu; 

3) finał konkursu składa się z dwóch rund: 

a) w pierwszej rundzie liderzy zespołów losują kolejno 3 zestawy pytań 

testowych. Każdy zestaw zawiera dwa pytania otwarte. Pytania 

dotyczą treści podanej literatury i mają zróżnicowaną skalę 

trudności, 

b) w drugiej rundzie zespoły otrzymują do rozwiązania pisemne testy 

dotyczące źródeł ikonograficznych /mapa, obraz/; pytania będą dla 

wszystkich zespołów jednakowe. 

4. Punktacja:  

1) punkty przyznawane są każdorazowo po udzieleniu odpowiedzi przez 

drużynę: 

a) za prawidłową i wyczerpującą odpowiedź drużyna otrzymuje za każde 

pytanie po 1 punkcie 

b) w razie prawidłowej, lecz niepełnej odpowiedzi, Komisja może przyznać 

0,5 punktu 

c) w przypadku błędnej odpowiedzi bądź jej braku, Komisja nie przyznaje 

żadnego punktu 

2) w przypadku uzyskania po wszystkich rundach jednakowej liczby punktów 

przez drużyny walczące o I, II i III miejsce, Komisja ogłasza dogrywkę:                  

a) w dogrywce drużyny wybierają kolejne pytania aż do wyłonienia 

zwycięzcy. 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać i zmagania konkursowe oceniać 

będzie Komisja konkursowa. 

2. Zadaniem Komisji jest ostateczne ustalenie listy trzech drużyn finalistów 

konkursu. 



 

3. W Komisji zasiądą: przedstawiciel Powiatu, przedstawiciel Gminy oraz 

dwóch historyków – ekspertów. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

VI. ZAGADNIENIA KONKURSOWE  

1. Symbole państwa i narodu polskiego 

2. Źródła ikonograficzne 

3. Teksty źródłowe 

   VII. OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA I ŹRÓDŁA HISTORYCZNE:  

Linki  

1.   Strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/symbole-

narodowe.php 

2.  Zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację 

publiczną i obywateli: 
  
www.zosprp.pl/files/regulaminy/Symbole_narodowe.pdf  

3. Wikipedia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Godło_Rzeczypospolitej_Polskiej  

4. Orzeł biały historia wizerunku:  

https://forumemjot.wordpress.com/2012/05/01/orzel-bialy-historia-wizerunku/ 

5.   Pogotowie flagowe: 

 Pra, pra... flaga 
 Zarys historii i funkcje flagi 
  Historia flagi RP 
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
 Ustawa o godle 
 Jak eksponować flagę - Protokół flagowy 
 Kalendarz świąt - kiedy eksponujemy flagi? 

a)  Heraldyka i weksylologia. 

    www.pogotowieflagowe.pl  

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/symbole-narodowe.php
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Godło_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://forumemjot.wordpress.com/2012/05/01/orzel-bialy-historia-wizerunku/
http://www.pogotowieflagowe.pl/pra_pra_flaga.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/zarys_historii_funkcje_flagi.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/historia_flagi_rp.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/dzien_flagi_rzeczypospolitej_polskiej.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/ustawa_o_godle.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/jak_eksponowac_flage.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/kalendarz_swiat_panstwowych_koscielnych.html
http://www.pogotowieflagowe.pl/


 

6. Blisko Polski  

Polskie pieśni hymniczne  

Bogurodzica 

Boże, coś Polskę… 

Mazurek Dąbrowskiego 

Rota 

www.bliskopolski.pl/muzyka/piesni-patriotyczne/hymniczne  

 

7. Kokarda narodowa  

http://www.jakiznaktwoj.pl/home/kokarda 

 

 

VIII. KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do organizatora konkursu: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Brwinowie, ul. Żwirowa 16, 05-840 Brwinów,  

tel./fax: 22 729 61 97 e-mail: szkola@zsobrwinow.pl 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Organizatorzy: 

Zofia Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Brwinowie. 

Elżbieta Więch, Magdalena Kapuścińska – Urbaniak, Krzysztof Rytel – nauczyciele 

historii. 
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