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REGULAMIN 

 POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„POWSTANIE STYCZNIOWE NA TERENIE POWIATU 

GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO I POWIATÓW 

SĄSIEDNICH ” 

 

 

I. Cele i założenia konkursu: 
a) Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych wśród uczniów. 
b) Analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

zintegrowanej wiedzy historycznej. 

c) Wyszukiwanie uczniów uzdolnionych. 

d) Stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów

 najzdolniejszych, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

e) Kształcenie umiejętności zdobywania i interpretowania wiedzy poza 

podręcznikowej. 

 
II. Organizacja konkursu: 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej  
z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego 

 
2. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

− etap szkolny,  
− finał powiatowy. 
−  

3. Komisja szkolna wyłania 2 uczniów, którzy zostają zakwalifikowani do 

etapu  powiatowego.  

4. Należy podać imiona i nazwiska nauczycieli uczących 

zakwalifikowanych uczniów. 

 
III. Terminarz eliminacji: 

1. Szkoły przesyłają nazwiska zakwalifikowanych uczniów do 22.12.2022 r. 
2. Finał powiatowy odbędzie się 23.01.2023 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół 

nr 1 im Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu .                      

3. Etap finałowy odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru 

składającego się z 35 pytań. 20 % uczestników z najlepszymi wynikami 

uzyskuje tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty. 

4. Zagadnienia, które będą podstawą do formułowania zadań na  etapie 

powiatowym to zakres wymaganego materiału dotyczący  Powstania 

Styczniowego m.in.: 

a) Uczeń wie co to jest  branka, tajne organizacje i ich nazwy, biali i czerwoni; 

b) Uczeń przedstawia politykę wobec chłopstwa, stanowisko państw 

europejskich wobec powstania, program Komitetu Centralnego, Rządu 

Narodowego; 

c) Uczeń zna i podaje daty związane z przebiegiem powstania; 

d) Uczeń     zna nazwiska polityków, konspiratorów  i dowódców,

 zaangażowanych w przygotowanie i przebieg powstania styczniowego na 
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terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego; 

e) Uczeń opisuje przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe 

zachodzące w Polsce w  drugiej połowie XIX w..  

IV. Zalecana literatura. 
a) Podręczniki do historii klasa VII  szkoła podstawowa - dowolne wydania. 
b) Krajewski Mirosław, Z krwi waszej, posiew wolności. Ludzie i miejsca 

powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2013. 

c)  Krajewski Mirosław, Na bój Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe  

i jego echa w dorzeczu   Drwęcy  Golub -Dobrzyń   2013, dostępna na Kujawsko 

- Pomorskiej Bibliotece   Cyfrowej. 

                                                                                   

V. Organizatorzy przewidują  dla wszystkich uczniów dyplomy i nagrody, a dla 

nauczycieli dyplomy i nagrody książkowe. 
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KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (DRUKOWANE LITERY) 

 

 

Dane Autora (Ucznia/Uczestnika): Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………...……………………………….……  

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………  

Nazwa szkoły: ……………………………………..…………………………………………………….…… 

…………………………………………………...………………………………………………………….…  

Adres szkoły…………….………………………………………………………………….........……….…… 

………………………………………………………………………..………………......................................  

Adres do korespondencji 

………………………………………………………………………..………………………………..……… 

……………………………………………………………………..……………………..................................  

Adres poczty elektronicznej:……………………………………….………..………………………………...  

Telefon kontaktowy do Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 

……………………………………………………………..…………………………………………………..  

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………………………....  

 

Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy 

(druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych Autora (Uczestnika) oraz zgody 

na umieszczenie wizerunku i listy laureatów w celu popularyzacji Konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych).  

 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

………………………………………..…………………. 
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