
REGULAMIN 
KONKURSU HISTORYCZNEGO 

Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
dla klas VII - VIII 

 

 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich we 

współpracy ze Szkołą Podstawową nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu  

2. Koordynatorami  konkursu są p. Jarosław Jakubiak i p. Maciej Leszczyński. 

3. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom dziejów 15. Pułku Ułanów Poznańskich na tle najnowszej 

historii Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstania wielkopolskiego oraz udziału 

Armii Wielkopolskiej w walkach o granice państwa polskiego w latach 1919-1921. 

4. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej.  

 

§ 2 

ELIMINACJE  

1. Za organizację i przeprowadzenie eliminacji odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana pisemnie 
przez niego Szkolna Komisja Konkursowa.  

2. Wszystkie pytania zostały ułożone w oparciu o materiały z załączników 1 - 2 . 
3. Udział w eliminacjach wezmą uczniowie, którzy potwierdzą swój udział informacją skierowaną w 

dzienniku librus do koordynatorów konkursu do dnia 29 marca do godziny 20.00. 
4. Regulamin oraz wszystkie materiały konkursowe są do dyspozycji rodziców i uczestników na stronie 

internetowej szkoły.   
5. Eliminacje online na platformie teams - w ramach specjalnego zespołu - przeprowadza Szkolna 

Komisja Konkursowa w dniu  13 kwietnia  – wtorek  o godzinie 13.40. 
6. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut. 
7. Do finału konkursu kwalifikują się prace uczniów, którzy w eliminacjach otrzymali najwyższe wyniki 

w szkole.  
8. Lista finalistów zostanie opublikowana w dzienniku librus w dniu 14 kwietnia. 
 

§ 3 

FINAŁ  

1. Finał Konkursu odbędzie się na platformie teams w dniu 20 kwietnia  – wtorek o godz. 13.40.  
2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi  45 minut. Test obejmuje podstawowe zagadnienia z 

zakresu historii Polski i powszechnej XX wieku objęte podstawą programową przedmiotu historia i 

społeczeństwo oraz historia ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstania wielkopolskiego i 

walk o granice Polski w latach 1918-1921, oraz informacje z materiałów konkursowych  

               załącznik 1 - 2. 

3. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez uczestników w eliminacjach i finale Komisja 

może zarządzić dogrywkę - na platformie teams - po zakończeniu oceny prac konkursowych 

przesłanych w finale.  

4. Wyniki obu części konkursu - eliminacji i finału - sumuje się uzyskując wynik końcowy.   

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dzienniku librus w dniu 20 kwietnia. 

 



§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA I KOORDYNATORZY  

 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy: 

1) przygotowanie testów wraz ze schematem oceniania, ich przechowanie i zabezpieczenie 
do dnia przeprowadzenia etapu finałowego konkursu, 

2) kierowanie pracami Komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac 
konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu,  

3) rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych z organizacją i 
przebiegiem konkursu. 
 

2. Do zadań Koordynatorów należy: 
1) przygotowanie testów eliminacji wraz ze schematem oceniania,   
2) przygotowanie listy uczniów – finalistów konkursu,  
3) organizacja odpowiednich technicznych warunków przeprowadzenia finału, 
4) sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji i finału, 
5) uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac konkursowych wraz z kopią protokołu 

Prezesowi Towarzystwa 
 

§ 5 

ZASTRZEŻENIA I ODWOŁANIA 

 

Warunkiem uczestnictwa będzie samodzielna praca przy włączonej kamerce – w przypadku jakichkolwiek 

odstępstw od tego założenia Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania pracy uczestnika eliminacji i 

finału Konkursu.   

 

2/ Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu eliminacji należy zgłaszać nauczycielowi nadzorującemu 

konkurs w trakcie lub natychmiast po zakończeniu zmagań, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. 

 

3/ Zastrzeżenia dotyczące przebiegu etapu finałowego należy zgłaszać przewodniczącemu Komisji 

Konkursowej w trakcie lub natychmiast po zakończeniu zmagań, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. 

 

4/ We wszystkich kwestiach spornych decyzja przewodniczącego Komisji Konkursowej jest ostateczna. 


