
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„POLSKA I POLACY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu 

Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa 

wielkopolskiego. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 każda szkoła po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych może zgłosić do udziału 

 w konkursie dwóch uczniów, 

 o trybie i przebiegu eliminacji szkolnych decyduje dyrekcja szkoły zgłaszającej. 

4. Konkurs odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Gimnazjum nr 1  

w Luboniu, mieszczącego się przy ul. Armii Poznań 27. 

5. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu konkursowego wynosi 60 minut. 

6. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 

szkolnej. 

7. Cele konkursu: 

a. wzbudzanie zainteresowania najnowszą historią Polski, 

b. poszerzenie wiedzy uczniów o historii Polski z lat 1939 – 1945, 

c. kształtowanie postaw patriotycznych. 

 8. Treści: 

 a. Uczestników obowiązuje wiedza w zakresie: 

 dotyczącym dziejów Polski i Polaków w czasie II wojny światowej: 

 wojna obronna Polski 1939 r. 

 Polskie Państwo Podziemne, 

 Armia Krajowa, 

 walki Polaków na wszystkich frontach, 

 Zbrodnia Katyńska, 

 najważniejsze postaci. 

 oraz zagadnienia z historii powszechnej, które wpływały na losy Polski i polskiego 

społeczeństwa: 



 Konferencje Wielkiej Trójki. 

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

dla nauczyciela i ucznia: 

 podręczniki do nauczania historii w szkole podstawowej, 

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

 M. Gałęzowski, Polska w czasie II wojny światowej [w:] A. Dziurok, M. 

Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia 

Polski 1918 – 1989, Warszawa 2011, s. 103 – 204 (i późniejsze wydania) 

 10. Komisja: 

 a. komisja konkursowa złożona z pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 

sprawdzi wiedzę uczniów dotyczącą II wojny światowej, 

 b. wiedza uczniów zostanie sprawdzona w formie testu, 

 c. wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia. 

 11. Laureaci: 

 a. uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 uzyskają tytuł laureata konkursu, 

 b. dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: książki, gry oraz karty upominkowe. 

12. Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu oraz 

Burmistrza Miasta Lubonia. 

13. Zgłoszenia: 

a. zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) 

można nadsyłać pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział  

w Poznaniu, ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań (z dopiskiem konkurs „Polska i Polacy  

w czasie II wojny światowej”), lub mailowo: marcin.podemski@ipn.gov.pl 

b. zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 maja 2017 r.(w przypadku zgłoszenia 

wysłanego pocztą decyduje data wpływu do Oddziału IPN w Poznaniu). 

c. warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego 

oświadczenia (załącznik 2) rodziców/opiekunów uczestnika konkursu o akceptacji 

Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polska i Polacy w czasie II 

wojny światowej i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych uczestnika 

konkursu. 


