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PCEiK.MDK.414.32.2016/2017 

Oleśnica, 28.10.2016 r. 

 

REGULAMIN  

XIII POWIATOWEGO KONKURSU  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 „POLSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ – KAMPANIA WRZEŚNIOWA” 

8 maja 2017 r., o godz. 10:00. 

 

I. Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury  w Oleśnicy przy współpracy nauczycielki 

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Pani Beaty Rubaszewskiej. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny, ze szczególnym 

uwzględnieniem wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r. 

2. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych 

źródłach. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

III. Adresaci – uczniowie szkół podstawowych z Powiatu Oleśnickiego .  

            Każdą szkołę może reprezentować do 2 uczniów.  

 

IV. Założenia programowo-organizacyjne: 

1. Konkurs odbędzie się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

w dniu 8 maja 2017 r., o godz. 10:00. 

2. Konkurs ma formę testu wiedzy składającego się z pytań testowych i zadań   

z wykorzystaniem zdjęć, map, tekstów źródłowych, osi czasu. Czas przeznaczony 

na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. 

3. Zakres tematyczny: 

- Przyczyny napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i ZSRR we wrześniu 1939. 

- Pancernik Szlezwik-Holstein. 

- Wojna obronna Polski w 1939 roku. 

- Główne punkty oporu Polaków oraz ważne bitwy. 

- Uzbrojenie Wojska Polskiego. 

- Wielcy bohaterowie kampanii wrześniowej. 

- Losy Polaków we wrześniu 1939 roku. 

- Przygotowując się do konkursu należy również  zwrócić uwagę na zdjęcia, postaci, miejsca 

bitew, chronologie wydarzeń. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres pceik@pceik.pl karty zgłoszeniowej 

do 22 kwietnia 2017 r. 



 

VI. Komisja Konkursowa:  

Wykonanie zadań zostanie sprawdzone przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora PCEiK.  

 

VII. Wykaz literatury przygotowującej do udziału w konkursie oraz stanowiący pomoc             

dla nauczyciela i ucznia: 

1. podręczniki do nauczania historii w szkole podstawowej, 

2. Encyklopedia Szkolna WSiP. Historia (hasła dotyczące II wojny światowej), 

3. http://www.1939.pl/zbrodnie-wojenne/index.html 

4. http://portalwiedzy.onet.pl/49007,,,,kampania_wrzesniowa,haslo.html 

5. https://www.youtube.com/watch?v=0j29HBTm6Qc 

 

  

VIII. Nagrody:  

Nagrody za miejsca wg obowiązującej procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2017 

 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie. 

Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) 
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