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POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY 

PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ 

 

 

REGULAMIN 

 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Powiatowy Konkurs Historyczny Przywrócić Pamięć jest imprezą cykliczną organizowaną 

corocznie na przełomie maja i czerwca,. 

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Białobrzegi.  

3. Adresatami konkursu są uczniowie o zainteresowaniach historycznych z klas ósmych szkół 

podstawowych powiatu łańcuckiego. 

4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

w Korniaktowie Północnym. 

5. Konkurs odbywa się w siedzibie organizatora. 

6. Konkurs jest organizowany na zasadzie powszechnej dostępności – organizator nie pobiera 

od uczestników żadnych opłat za udział.  

7. Kolejne edycje konkursu są poświęcone jednej z rocznic wskazanych w uchwałach Sejmu  

i Senatu RP na dany rok. 

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp2korniaktow.edu.pl w zakładce 

Dokumenty. 

9. Regulamin szczegółowy do każdej edycji zawierający jej tematykę, wykaz literatury i źródeł 

oraz terminy zgłaszania uczestników i przeprowadzenia konkursu organizator umieszcza na 

stronie http://www.sp2korniaktow.edu.pl w zakładce Dokumenty oraz przesyła w formie 

elektronicznej do szkół podstawowych powiatu łańcuckiego do 31 stycznia każdego roku. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań historycznych młodzieży. 

2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 

3. Propagowanie wiedzy o historii Polski i regionu. 

4. Zachowanie regionalnego dziedzictwa dziejowego. 

5. Rozwijanie i pogłębianie postaw patriotycznych. 

6. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

7. Integracja młodzieży ze szkół podstawowych powiatu łańcuckiego. 

 

III. Zakres tematyczny konkursu: 

1. Ogólna wiedza i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu historia. 

2. Szczegółowe wiadomości dotyczące wydarzeń i postaci objętych tematem danej edycji.  

3. Wiedza o związkach zagadnień danej edycji z dziejami regionu. 
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IV. Forma: 

1. Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnego testu.  

2. Uczestnicy otrzymują do rozwiązania zestaw zadań przygotowany przez organizatora. 

3. Czas rozwiązywania testu – 60 minut. 

 

V. Uczestnicy: 

1. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczniów. 

2. Sposób przeprowadzania eliminacji w placówkach określają poszczególne szkoły.  

 

VI. Zasady klasyfikacji: 

1. O miejscu ucznia w klasyfikacji konkursowej decyduje liczba punktów uzyskanych z testu. 

2. Trzy osoby, które uzyskają najwięcej punktów, przekraczając poziom 75% ogólnej ich liczby, 

zostają laureatami konkursu. 

3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

4. Jeśli nikt z uczestników nie przekroczy poziomu 75% punktów, trzy osoby, które uzyskały ich 

najwięcej, zostają zwycięzcami konkursu.  

5. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe.  

6. Wszyscy uczestnicy dostają pamiątkowe dyplomy. 

 

VII.  Postanowienia końcowe: 

1. W sytuacjach nieuwzględnionych w regulaminie decyzje podejmuje organizator konkursu. 

 

 


