
 

Konkurs Historyczny 

 Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzyszkolnym  Konkursie Historycznym „Bohaterowie Warszawy 
– heroizm i patriotyzm”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa  Integracyjna nr 11 w Kielcach.  

Celem Konkursu jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodzieży naszego regionu patrona szkoły – 
Bohaterów Warszawy – uczestników września 1939r., żołnierzy polskiego państwa podziemnego, 
powstańców warszawskich. 

Poprzez przypominanie postaw Warszawiaków w okresie II wojny światowej możemy wychowywać 
młodzież w duchu ogólnoludzkich norm, patriotyzmu i tolerancji. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

- Kuratorium Oświaty w Kielcach 

- Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach 

 

 
 

R e g u l a m i n 

I Międzyszkolnego  Konkursu Historycznego „Bohaterowie Warszawy – heroizm i patriotyzm”. 

I 

1. I Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Bohaterowie Warszawy – heroizm i patriotyzm” jest 
organizowany przez Szkołę Podstawową  Integracyjną nr 11 w Kielcach.  

  Za przygotowanie i przebieg konkursu odpowiedzialni są nauczyciele historii: Dorota Sikora, Agata 
Synowiec i Ryszard Nadgowski ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.  

2. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Jodła” w Kielcach. 

II 

Tematyka konkursu związana jest z losem mieszkańców Warszawy w okresie II wojny światowej. 

 



III 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 roku, o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11  
w Kielcach.  

IV 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkół podstawowych z Kielc i województwa 
świętokrzyskiego. 

V 

Przebieg konkursu: 

1. Praca z testem (60 minut) przygotowanym przez Komitet Organizacyjny. Arkusz testowy składa się  
z pytań zamkniętych. Zbudowany jest w oparciu o podstawę programową dla klas V – VIII SP  
(ze szczególnym uwzględnieniem punktów 32 – 35) oraz literaturę dodatkową. 

2. Program artystyczny przygotowany przez młodzież Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11  
w Kielcach. Sprawdzenie testu przez komisję. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu – przedstawienie  wyników testu. 
4. Finał Konkursu połączony z wręczeniem uczestnikom nagród i dyplomów oraz z wystąpieniem  

do dyrektorów szkół z wnioskiem o przyznanie laureatom Konkursu najwyższych ocen cząstkowych  
z historii. 

5. Laureatami konkursu zostają 3 osoby z największą liczbą punktów uzyskanych w teście (w przypadku 
takiej samej liczby punktów dodatkowo każda osoba, która uzyskała tyle punktów, co 3 laureat). 

VI 

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać trzyosobowa komisja w składzie: 

- nauczyciel historii z SPI 11,  
- dwóch nauczycieli wybranych spośród przybyłych opiekunów młodzieży.  

VII 

Literatura: 

- podręczniki szkolne dla klasy 8, dopuszczone do użytku przez MEN 
- artykuły zamieszczone na stronie szkoły http://spi11.kielce.eu/, w zakładce  
AKTUALNOŚCI / DLA UCZNIÓW 

VIII 

1. Zgłoszenia szkół do Konkursu  w roku szkolnym 2019/2020 prosimy kierować w terminie  
do 15 marca 2020 r. na adres email:  

dorota.sikora@spi11.kielce.eu 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z Konkursem prosimy o kontakt  
z jednym z nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie konkursu. 

 Nr telefonu: 41–367 – 61 – 89 

 

http://spi11.kielce.eu/

