Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej
„Obroniona niepodległość”:
Termin:
Etap gminny i szkół ponadpodstawowych do 31 marca 2020 r. r.
Etap powiatowy 27 kwietnia 2020 r.
Miejsce:
Etapu gminnego wyznaczają gminy.
Etap powiatowy:
Eliminacje pisemne - godz. 1000: Muzeum Historyczne w Sanoku – uczestnicy ze szkół
ponadpodstawowych, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku - uczestnicy ze szkół podstawowych
Finał ustny – godz.1200 Muzeum Historyczne w Sanoku – obie grupy
Wręczenie nagród – ok. 1320 Sala gobelinowa Muzeum Historycznego w Sanoku
Wymagany zakres wiedzy:
Wojny o granice Polski 1918-1921 z szczególnym uwzględnieniem wojny polsko – bolszewickiej oraz
zmagań w Małopolsce Wschodniej iw zakresie podstawowym walki dyplomatycznej.
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a) Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: I gminno/szkolny i II powiatowy
oraz dwóch kategoriach wiekowych: - szkoły podstawowe oraz - szkoły ponadpodstawowe
Etap I konkursu polega na wyłonieniu w elimanacjach gminnych (dla uczniów szkół
podstawowych) i szkolnych (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) po trzech reprezentantów
do etapu powiatowego.
Eliminacje w I etapie zostają przeprowadzone na zasadach określonych przez organizatorów tj.
urzędy gmin i dyrektorów szkół.
Zgłoszenie do II etapu następuje na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego
regulaminu, które należy przesłać do 31 marca 2020 r. na adres Starostwa Powiatowego w
Sanoku.
Etap II jest podzielony na dwie części :
test pisemny i konkurs ustny.
W obu częściach obowiązuje podział na grupy wiekowe.
Pierwsza część II etapu to test pisemny w którym uczestniczą wszystkie zgłoszone osoby.
Rozpocznie się on 27 kwietnia 2020 r. o godz. 1000. dla kategorii:
a) – szkoły podstawowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku – sala Galeria 20 (ul.
Lenartowicza 2)
b) – szkoły ponadpodstawowe w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku. .
Do drugiej części II etapu awansuje po 5 osoby z największą liczba punktów. Jeśli dwie lub
więcej osób uzyska jednakową liczbę punktów do zajęcia 5 miejsca zostanie przeprowadzona
dogrywka w postaci mini ( 3 pytania) testu pisemnego.
– Test ustny – finał:
a) każdy z uczestników odpowiada na dwa losowo wybrane pytania zadawane w dwóch
seriach,

b) wygrywa ta osoba, która uzyska większa łączną liczbę punktów w pisemnej i ustnej części
finałów
c) w przypadku równej liczby punktów osoby, który je uzyskały zajmują miejsce ex aequo.
9. Oceny testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych dokonuje jury złożone z przedstawicieli:
Starostwa Powiatowego w Sanoku, Oddziału Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej
Muzeum Historycznego w Sanoku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
10. Skład Jury:
 Jakub Izdebski
- Oddział Rzeszowski Instytutu Pamięci Narodowej,
 Hubert Ossadnik
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 Leszek Puchała
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku,
 Andrzej Romaniak
- Muzeum Historyczne w Sanoku,
 Jarosław Serafin
- Muzeum Historyczne w Sanoku,
 Piotr Mazur
- Starostwo Powiatowe w Sanoku.
NAGRODY:
1. Każdy z uczestników finału powiatowego otrzyma upominki książkowe.
2. Nagrody dla laureatów w finale powiatowym zapewnia Starostwo Powiatowe w Sanoku w
postaci zestawów publikacji ( książki, filmy, itp.) związanych z historia Polski ze
szczególnym uwzględnieniem okresu odzyskania niepodległości.
3. Zwycięzcy obu kategorii wiekowych będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjeździe do
Brukseli do PE.
4. Uczestnicy finału ustnego w kategorii szkoły ponadpodstawowe będą mieli możliwość
uczestnictwa w wyjeździe do miejsc pamięci narodowej związanych z wojną 1920 r.
położonych na Ukrainie.
5. Wręczenie nagród dla laureatów nastąpi po zakończeniu konkursu w Sali Gobelinowej
Muzeum Historycznego w Sanoku.
Za zgodność:
Piotr Mazur

