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 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej 

 „Śląsk – powstania śląskie oraz II wojna światowa”  

realizowany w ramach zadania „Różne drogi wolności” 

dofinansowanego  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022                                
w ramach Programu Dotacyjnego  „Niepodległa”.                                               

                                   
 

 

Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach 

 

Organizator konkursu: 
Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5,                  

42-713 Kochanowice 

 

Osoby  odpowiedzialne: 

Małgorzata Derkowska, Magdalena Czudaj  tel. 343533215, 

gckii.kochanowice@wp.pl 

 

Cele konkursu:  

 upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu I Powstania  Śląskiego, 

 poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymanie pamięci o Powstaniach 

Śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku, 

 wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej 

ojczyzny”, 

 tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

 

 rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

 doskonalenie umiejętności myślenia historycznego, 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Dofinansowano  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego  „Niepodległa”. 
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Adresaci konkursu: 

          Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV–VIII szkół  

podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. 

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

  I kategoria – uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej 

  II kategoria – uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej  

  III kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

          

 

Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie: 

      1. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły lub   

 osoba przez niego upoważniona za pomocą karty zgłoszenia uczestników                        

 i formularza zgłoszeniowego uczestnika dostępnych pod adresem 

 http://gckiikochanowice.naszgok.pl 

 Placówka oświatowa województwa śląskiego może zgłosić w każdej kategorii 

wiekowej do trzech uczniów reprezentujących szkołę w konkursie. 

 Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

16 października 2019r. (decyduje data wpływu do organizatora) na adres 

organizatora: Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach,  

ul. Lubliniecka5, 42-713 Kochanowice, tel. 34 353 32 15 

gckii.kochanowice@wp.pl 

 Formularz zgłoszeniowy w postaci skanu można wysłać na podany adres 

mailowy z dopiskiem: „Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej”. 

 Po  upływie powyższego terminu formularze zgłoszeniowe nie będą 

przyjmowane, a lista uczestników konkursu zostanie zamknięta. 

 

Zasady  udziału w konkursie : 

 

 Udział w konkursie jest dobrowolny.  

 Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach. 

 Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać 

z żadnych pomocy dydaktycznych. 

 Do sali, w której odbywa się konkurs, uczeń nie może wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych.  

 

Organizacja konkursu: 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy, rozstrzygany na poziomie wojewódzkim  

z pominięciem etapu szkolnego i powiatowego. Odbędzie się   

23 października 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury  

i Informacji w Kochanowicach.  

-  godz. 9:00 – uczestnicy I kategorii wiekowej  
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-  godz. 10:00 –  uczestnicy II kategorii wiekowej 

-  godz. 11:00 – uczestnicy III kategorii wiekowej    

2. Maksymalny czas trwania konkursu to 45 minut dla każdej kategorii wiekowej. 

3. Konkurs ma postać testu jednokrotnego wyboru dla uczniów klas IV–VIII 

szkoły podstawowej oraz testu wielokrotnego wyboru dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

4. Ilość pytań testowych i ich poziom trudności uzależnione będą od kategorii   

wiekowej.  

- Uczestnicy I kategorii wiekowej będą musieli odpowiedzieć na  

20 pytań  

- Uczestnicy II i III kategorii wiekowej będą musieli odpowiedzieć na 

30 pytań  

5. Powołana przez organizatora Kapituła Konkursowa będzie czuwać nad 

przebiegiem konkursu, oceną testów i wyłonieniem zwycięzców. 

6. W przypadku zdobycia przez kilka osób jednakowej liczby punktów  

o zwycięstwie zadecyduje dogrywka w postaci dodatkowych 10 pytań ze 

strony Kapituły. Osoba, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi wygra 

konkurs w swojej kategorii wiekowej.  

7. Decyzje Kapituły są ostateczne, niepodlegającą weryfikacji i zaskarżeniu. 

 

  Nagrody:  
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcia I, II i III miejsca  

w poszczególnych kategoriach. Każdy z uczestników otrzyma dyplom 

uczestnictwa. 

 

Kapituła Konkursowa:  

1. Członków kapituły konkursowej powołuje organizator konkursu.  

2. Kapituła czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz sprawdza 

arkusze konkursowe oraz przeprowadza dogrywkę. 

3. Zadania konkursowe, odpowiedzi oraz zasady punktowania przygotowuje 

przewodniczący Kapituły. 

4. Przewodniczący i członkowie Kapituły są odpowiedzialni za ochronę 

tajemnicy treści zadań konkursowych. 

5. Wątpliwości i sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator.  

 

   Postanowienia końcowe: 
Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane  

w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wojewódzka Komisja Konkursowa 

 

Przebieg konkursu: 
- Rozpoczęcie 

- Wojewódzki  Konkurs  Wiedzy Historycznej  „Śląsk – Powstania śląskie oraz 

II wojna światowa” (test konkursowy)   



- Prelekcja historyczna z prezentacją multimedialną przedstawiciela 

Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni zwyciężymy” oraz  

przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa74 Górnośląskiego Pułku  

Piechoty 

- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych. 

 

 

 Literatura  Konkursu: 
 

Podręczniki historii dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz: 

 

I kategoria (uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej) 

- Informacje o powstaniach śląskich umieszczone: 

 na Platformie Edukacyjnej „EDUŚ” http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ 

 w serwisie katowice.wyborcza.pl   

http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/ 

 

 

II kategoria (uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej) 

- Informacje o powstaniach śląskich umieszczone: 

 na Platformie Edukacyjnej „EDUŚ” http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ 

 w serwisie katowice.wyborcza.pl  

 http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/ 

- J. Krzyk: Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919–1921. Warszawa 2014. 

 

 

III kategoria (uczniowie szkół ponadpodstawowych)  
- Informacje o powstaniach śląskich umieszczone: 

 na Platformie Edukacyjnej „EDUŚ” http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ 

 w serwisie 

katowice.wyborcza.pl  http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-

slaskie/ 

- J. Krzyk: Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919–1921. Warszawa 2014. 

- G. Grześkowiak, J. Mikitin: Powstania śląskie : 1919-1920-1921. Warszawa 

2013. 

 

 


