
KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ KŁODZKA

ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Kłodzka

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Polskie Towarzystwo Historyczne o/Kłodzko

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym, skierowanym do uczniów  
klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 gimnazjów. W ramach konkursu pragniemy  
zaakcentować 70 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec oraz stalinowskiej Rosji  
na Polskę. 

REGULAMIN  KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 4-6 następujących szkół podsta-
wowych Kłodzka: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej 
nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku oraz wszyscy 
uczniowie klas 1-3 następujących kłodzkich gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum Alternatywnego w Kłodzku oraz Gimnazjum Społecznego  
w Kłodzku.

2. Konkurs składa się z trzech etapów:
 I etap  

- odbędzie się dnia 28 września 2009 ok. godz. 9.30 w każdej szkole, 
 - liczba uczestników nie jest ograniczona, mogą go pisać wszyscy uczniowie,
 II etap
 - odbędzie się dnia 7 listopada w budynku Gimnazjum nr 1 w Kłodzku,
 - przechodzi do niego 50 uczniów klas 4-6 sp z najlepszymi wynikami I etapu,
 - przechodzi do niego 50 uczniów klas 1-3 gim. z najlepszymi wynikami I etapu,
 III etap
 - odbędzie się dnia 18 listopada 2009 na dużej scenie CKSiR w Kłodzku,
 - przechodzi do niego 10 uczniów klas 4-6 sp z najlepszymi wynikami II etapu,
 - przechodzi do niego 10 uczniów klas 1-3 gim. z najlepszymi wynikami II etapu.

3. Informacje o konkursie (regulaminy, terminy, wyniki po każdym etapie, etc.) zamieszczane będą 
sukcesywnie na stronach Urzędu Miasta Kłodzka oraz www.k-t-o.prv.pl.

4. Zakres merytoryczny konkursu:
 • ważne postacie II wojny światowej (polscy żołnierze, politycy, naukowcy, bohaterowie),
 • sytuacja polityczna w świecie, Europie, Polsce w sierpniu i wrześniu 1939 roku,
 • polskie, niemieckie, rosyjskie i ukraińskie organizacje działające podczas II wojny  

   światowej na terenie II Rzeczypospolitej,
 • mapa II wojny światowej (miejsca, granice i ich przesunięcia, ważne bitwy, etc.),
 • ważne europejskie bitwy II wojny światowej,
 • obozy, łagry, miejsca przymusowej pracy ludności polskiego pochodzenia,
 • życie codzienne podczas II wojny światowej,
 • kultura (oficjalna, niezależna) podczas II wojny światowej,
 • technika wojskowa (pojazdy, samoloty, statki, czołgi, inna broń, urządzenia, etc.),



 • obrazy II wojny światowej w filmach (których akcja dzieje się na terenie Polski),
 • Kłodzko podczas II wojny światowej (w tym także Polacy w tym czasie w Kłodzku).

5. Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu testu złożonego z zamkniętych zadań.  
Poziom wiedzy i umiejętności podzielony został na dwie grupy (dwa poziomy):

 • uczniowie szkół podstawowych (w I etapie jeden specjalny test dla uczniów klas 4-6),
 • uczniowie gimnazjów (w I etapie jeden specjalny test dla uczniów klas 1-3).
 Zachęcamy do przeprowadzenia testu wśród wszystkich uczniów w szkole.
 Czas pisania testu: 60 minut.

6. Drugi etap konkursu polega na wykonaniu 10 zadań z dziesięciu dziedzin i będzie miał 
bardzo praktyczny wymiar. Uczniowie w tym etapie będą rozpoznawali miejsca na mapie, 
oglądali filmy i zdjęcia, rozpoznawali postaci, rozpoznawali sprzęt wojskowy, wykazywali się 
wiedzą na temat wydarzeń, pracowali z internetem, kojarzyli fakty z datami, porównywali,  
obliczali, robili wykresy, poszukiwali informacji w książkach, itp. itd. W tym etapie weź-
mie udział po 50 uczniów z najlepszymi wynikami po I etapie z gimnazjów i szkół  
podstawowych.

7. Trzeci etap będzie w formule przypominał teleturnieje. Po 10 najlepszych uczniów  
po II etapie ze szkół podstawowych i gimnazjów będzie się zmagać na oczach kibicującej 
widowni.

 Etap ten będzie emitowany przez lokalną telewizję.

8. Organizatorzy wychodzą z założenia, że na ogólny wynik konkursu mają wpływ bardzo różne 
czynniki, wśród których niezmiernie ważne jest merytoryczne wsparcie nauczyciela przedmio-
tu, w związku z czym, w ramach konkursu oprócz honorowych dyplomów zostaną przyznane 
następujące nagrody:

W KATegORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - bezpłatna,
II miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 80% zniżki,
III miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 60% zniżki;

W KATegORII SZKÓŁ gIMNAZJALNYCH
I miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - bezpłatna,
II miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 80% zniżki,
III miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 60% zniżki.

9. Koordynatorzy konkursu:
 • Paweł Popiel - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych UM Kłodzka,
 • Krystyna Oniszczuk-Awiżeń - Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Kłodzko,
 • Janusz Laska - Wiceprezes Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego.
 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Januszem Laską - tel. (074) 867 04 99.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interepretacji regulaminu konkursu  
a decyzje jurorów na poszczególnych etapach konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

11. Prawa autorskie i pokrewne do wszystkich materiałów powstałych w ramach konkursu  
(testy, zadania, pytania, prezentacje, zdjęcia, teksty, filmy, etc.) oraz prawo do wizerunku  
konkursu i jego uczestników posiada Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Wzięcie udziału  
w konkursie jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu oraz praw wynikających z pkt. 11.

12. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązuje honor i dobry obyczaj.


