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R E G U L A M I N 

 

KONKURSU  WIEDZY NA TEMAT 

 

70. rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania  

 

Lipcowego na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

 

 Lipiec-sierpień 1944 r. 

 

Konkurs pod patronatem: prof. Włodzimierza Bernackiego, posła na Sejm RP 

Grzegorza Czajki - Burmistrza GiM Nowe Brzesko 

 

Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

 

Organizatorzy konkursu: Liga Obrony Kraju - Koło Miejsko-Gminne Nowe 

Brzesko  

oraz 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji Nowe Brzesko, Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Nowym Brzesku we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Nowe Brzesko. 

 

Cele konkursu: 

1. Zapoznanie uczniów z historią Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstaniem Lipcowym  

na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, lipiec-sierpień 1944 r. 

2. Kształtowanie u uczniów zainteresowania historyczną przeszłością Ziemi 

Nowobrzeskiej. 

3. Ocalenie od zapomnienia bohaterów biorących udział w wydarzeniach roku 1944 r. 
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Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I -  szkolny, etap II -  miejsko-gminny. 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Nowe Brzesko, dla uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjów. 

3. Przedmiotem konkursu jest turniej wiedzy historycznej, dotyczącej utworzenia 

Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania Lipcowego na terenie Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko, lipiec-sierpień 1944 r. 

4. Etap I konkursu przeprowadzony będzie przez dyrektorów szkół i zespołów 

szkolnych.  

5. Etap I odbędzie się jednocześnie dla wszystkich szkół biorących w nim udział 

w wyznaczonym dniu i o ustalonej godzinie. 

6. Komisję konkursową na etapie I (szkolnym) powołują dyrektorzy szkół.  

7. Do obowiązków komisji konkursowej na I etapie należy sprawdzenie i ocena pracy 

uczniów. 

8. Pierwszy etap konkursu polega na indywidualnym rozwiązaniu przez uczestników 

konkursu testu historycznego. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 45 min. 

9. Uczniowie szkół podstawowych biorący udział w konkursie (w I i II etapie) otrzymają 

pytania testowe na innym poziomie niż uczniowie reprezentujący gimnazja.  

10. Jeżeli konkurs na I etapie nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty, to uczniowie 

z największą liczbą punktów odpowiadać będą na pytania ustne. 

11. Każda ze szkół deleguje do II etapu konkursu maksymalnie pięciu uczestników – 

zwycięzców eliminacji szkolnych. 

12. Etap II konkursu zostanie przeprowadzony w M-GCKiP w Nowym Brzesku 

przez osoby, które nie są związane zawodowo z pracą w szkołach biorących udział 

w konkursie.  

13. Etap II konkursu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu historycznego, który 
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obejmuje pytania otwarte i zamknięte. Czas rozwiązania testu – 60 minut. 

14. Pytania do obydwu etapów konkursu przygotuje zespół osób, które nie są związane 

zawodowo z pracą w szkołach biorących udział w konkursie.  

15. W II etapie konkursu wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, autorów najwyżej 

punktowanych prac spośród uczniów szkół podstawowych i trzech uczniów 

reprezentujących gimnazja. Konkurs kodowany w II etapie.  Komisję konkursową do 

II. etapu powoła prezes LOK Nowe Brzesko wraz  dyrektorem M-GCKiP oraz 

dyrektorem Biblioteki.  

16. Jeżeli II etap konkursu nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty, tzn. najlepsi 

uczniowie uzyskają identyczną liczbę punktów, wezmą oni udział w rundzie 

dodatkowej. Będą musieli odpowiedzieć na kolejne 5 pytań testowych, następnie 

pytania ustne.  

17. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, w II. etapie. W pierwszym etapie 

nie przewiduje się nagród.  

18. Komisja ma prawo przyznać jedną nagrodę specjalną za pracę, która nie została 

oceniona najwyżej, lecz wyróżnia się na tle pozostałych. 

19. W przypadku nie zgłoszenia przez dyrektora szkoły pięciu finalistów w wyznaczonym 

terminie do II. etapu konkursu, organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia 

uczniów z danej szkoły do II. etapu konkursu.  

20. Termin przeprowadzenia I etapu konkursu – 12 marca 2014 r. 

21. Termin przeprowadzenia drugiego etapu konkursu  – 14 maja 2014 r. 

22. Listę finalistów konkursu szkolnego dyrektorzy szkół powinni przesłać do dnia –

17 marca 2014r. Pocztą na adres: Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w 

Nowym Brzesku , ul. Piłsudskiego 17 a. 32-120 Nowe Brzesko z dopiskiem „Gminny 

Konkurs 1944” lub  e-mailem: gckip@nowe-brzesko.iap.pl 

23. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu  14 maja 2014r.  Finaliści konkursu 

otrzymają nagrody, w dniu 27 lipca 2013r.  

mailto:gckip@nowe-brzesko.iap.pl
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Literatura obowiązkowa  do  konkursu: 

 

-          Internet, adres strony: http://afularski.blogspot.com/2013/06/powstanie-lipcowe-

1944.html   (obowiązuje dla Gimnazjum, a w okrojonej wersji dla SP), 

 

-          Wydawnictwo LOK: Fularski Arkadiusz, Rzeczpospolita Partyzancka, Powstanie 

Lipcowe w 1944r. w Gminie i Mieście Nowe Brzesko. Materiały zebrane, LOK  

Nowe Brzesko 2014 r. wersja dla Szkół Podstawowych i wersja dla Szkół 

Gimnazjalnych, obie wersje dostępne są na stronie Internetowej pod adresem: 

http://afularski.blogspot.com/p/konkurs-1944_5514.html 

 

http://afularski.blogspot.com/2013/06/powstanie-lipcowe-1944.html
http://afularski.blogspot.com/2013/06/powstanie-lipcowe-1944.html
http://afularski.blogspot.com/p/konkurs-1944_5514.html

