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Załącznik nr 2 do Rozkazu nr 1 
Komendanta Marszu 

z dnia 18 grudnia 2021 r. 
 
 
 

Regulamin Konkursu Historycznego dla dzieci i młodzieży 

Powstanie Styczniowe 1863 (zrozumieć przeszłość lata 1857-1866) 

organizowanego w ramach XVI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R 

 

Konkurs historyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się 

na terenie administracyjnym powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego 

i starachowickiego w jednej kategorii wiekowej: obejmujący klasy VI-VIII. 

 

1. Zasady ogólne 

Stowarzyszenie Związek Strzelecki KRS 0000239467 jest Organizatorem 

przedsięwzięcia pn. „Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-

Wąchock”, podczas którego zostanie przeprowadzony konkurs historyczny – dalej 

konkurs pn. „Powstanie Styczniowe 1863 (zrozumieć przeszłość lata 1857-1866)”. 

Upoważnionym w  imieniu Organizatora jest Komendant Główny ZS Roman Burek, 

któremu powierzono funkcję Komendanta Marszu. 

Konkurs organizowany jest przez Komisję Konkursową w składzie: 

Lechosław WĄSIK – przewodniczący; 

Marek TOMCZYK - zastępca; 

Ewelina WIŚNIEWSKA – KUREK - sekretarz. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:  

Etap pierwszy - Konkurs Szkolny. W etapie pierwszym, Szkoły Podstawowe będą 

miały za zadanie wyłonić po 5 uczniów, którzy następnie wezmą udział w Konkursie 

Finałowym. 

Etap drugi – Finał Konkursu. Konkurs Finałowy wyznacza się na dzień (piątek) 21 

stycznia 2022 roku, rozpoczęcie nastąpi o godzinie 10:00. Tegoroczna edycja konkursu 

będzie edycją odbywającą się online, przy użyciu portalu internetowego Testportal. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych w jednej kategorii wiekowej: klasy VI-VIII. 

 

2. Cele Konkursu 

Celem konkursu „Powstanie Styczniowe 1863 (zrozumieć przeszłość lata 1857-1866)” 

jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat 

wielkich Polaków i ich czynów mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny 

przykłady, Powstanie Styczniowe oraz wiedzy z zakresu geografii, przyrody i języka 

polskiego; 

1) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu poprzez kształtowanie 

poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa; 

2) przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego, upadek, skutki i znaczenie; 

3) rozwijanie edukacji historycznej; 
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4) poznawanie języka polskiego jako podstawy umiejętności pracy na źródłach 

historycznych; 

5) poznawanie geografii i ciekawych miejsc naszego regionu; 

6) nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się mapą w terenie praktyczne 

korzystanie z azymutu do określania kierunków w terenie i na mapie; 

7) kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie 

„małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii 

i dziedzictwa kulturowego. 

 

3. Zakres i tematyka konkursu 

1) zakres historyczny konkursu obejmuje lata 1857-1866. Tematyka: geneza 

wybuchu powstania styczniowego, Uniwersytet Kijowski 1857, Koło Oficerów 

w Petersburgu – 1859, przebieg zbrojnego wystąpienia na ziemiach polskich 

i innych obszarach z uwzględnieniem znajomości źródeł pisanych i materialnych 

stanowiąca materiały dla uczniów, jako przygotowany zespół pytań i odpowiedzi; 

2) zakres i tematyka języka polskiego: obejmuje znajomość symbolów narodowych, 

pieśni wierszy związanych z Powstaniem Styczniowym; 

3) zakres i tematyka geografii obejmuje podstawową wiedzę w zakresie czytania map 

i określania kierunków w terenie; 

4) zakres i tematyka przyrody obejmuje podstawową wiedzę nt. fauny i flory 

występującej na terenie powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego 

i starachowickiego. 

 

4. Harmonogram konkursu 

Ogłoszenie konkursu w szkołach nastąpi w dniu 10 stycznia 2022 roku. 

Zgłoszenia do konkursu - Etap Szkolny przyjmować do dnia 18 stycznia 2022 roku. 

Etap Szkolny należy przeprowadzić najpóźniej w dniu 18 stycznia 2022 roku. 

W zależności od sytuacji epidemicznej etap szkolny może być przeprowadzony 

w tradycyjny sposób, bądź z użyciem techniki online. 

Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie Finałowym  w dniu 21 stycznia 

2022 roku zobowiązane są przesłać protokół i zgody wraz z adresem email uczestnika, 

na który otrzyma link do testu finałowego. Protokół należy przesłać na podany niżej 

adres mail  uzyskując w ten sposób kwalifikację. Protokół oraz zgody rodziców uczniów 

zakwalifikowanych do Finału konkursu, należy wysłać na maila: 

pspsadek@szydlowiec.pl do 19 stycznia 2022 roku. Organizator w porozumieniu 

z Publiczną Szkołą Podstawową im. J. Kusocińskiego w Sadku jest zobowiązany do 

powiadomienia uczestnika konkursu – Dyrektora Szkoły o przyjęciu zgłoszenia oraz 

innych informacji najpóźniej w dniu 20 stycznia 2021 roku. 

Finał konkursu - odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00. 

Finaliści będą rozwiązywać test wiedzy na platformie internetowej Testportal. 15 minut 

przed rozpoczęciem finału konkursu na podany adres email otrzymają link testu 

konkursowego. Na rozwiązanie testu przewidywany jest czas 20 minut. 

 

mailto:pspsadek@szydlowiec.pl
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Komisja jest zobowiązana do sporządzenia protokołu i ogłoszenia wyników. Protokół 

zawierać będzie informacje o zwycięzcach: za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu tj. w dniu 22 stycznia 

2022 roku w Mircu, podczas Uroczystej Akademii w PSP w Mircu początek godz. 18:00. 

 

5. Sposób przeprowadzenia Konkursu 

Etap szkolny. 

Zadania konkursowe na etapie szkolnym mają formę pisemnego testu rozwiązywanego 

w zależności od sytuacji epidemicznej w tradycyjny sposób, bądź z użyciem środków 

komunikacji na odległość – decyzję podejmuje Szkolna Komisja Konkursowa. Test 

zawiera pytania zamknięte i otwarte. Komisje Szkolne, na podstawie sprawdzonych 

prac, wyłaniają pięciu zwycięzców – finalistów z każdej Szkoły, którzy zdobyli 

największą ilość punktów. Zostają oni zakwalifikowani do etapu – Finał konkursu. Jeżeli 

test pisemny nie wyłoni piątki zwycięzców etapu szkolnego, Komisje Szkolne 

przeprowadzają dodatkowe eliminacje ustne w ustalonej przez siebie formie. Decyzja 

Komisji Szkolnej jest ostateczna. Z przebiegu eliminacji szkolnych każda Komisja 

sporządza protokół z podaniem pięciu finalistów, w którym znajdą się informacje 

o liczbie uczestników konkursu, oraz o ewentualnych dodatkowych eliminacjach 

ustnych. Punkty zdobyte na Etapie Szkolnym nie są doliczane do dorobku punktowego 

w Finale konkursu.  

Etap finał konkursu.  

Tegoroczny finał konkursu ma formę  testu, przeprowadzanego za pomocą technik 

komunikacji na odległość Testportal.  Biorą w nim udział zwycięzcy eliminacji szkolnych 

z każdej Szkoły zakwalifikowanej do konkursu. 

Finał konkursu przeprowadzany jest przez Komisję Finałową, która składa się z trzech 

członków. Zadania konkursowe w etapie Finał konkursu mają formę pisemnego testu, 

przeprowadzanego za pomocą platformy Tesportal. Zawierają pytania zamknięte 

i otwarte. Uczestnicy konkursu na swój adres email otrzymają linka do testu, 

zawierającego zestawy 20 pytań, jednakowych dla wszystkich grup (w poszczególnych 

zestawach różna będzie kolejność pytań). Dla uczestników Finału konkursu zostanie 

przygotowanych 12 pytań z historii, 3 pytania z geografii, 3 pytania z przyrody oraz 2 

pytania z języka polskiego. 

Każdy uczestnik konkursu wybiera tylko jedną odpowiedź, która jego zdaniem jest 

prawidłowa. Ze względu na skalę trudności, za odpowiedzi będzie przyznawany jeden, 

dwa lub trzy punkty. Punktację za odpowiedzi do poszczególnych pytań ustala Komisja 

Finałowa. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągną trzy najlepsze 

wyniki punktowe. W przypadku, gdy więcej uczestników osiągnie taki sam wynik, 

o ustaleniu kolejności na pierwszym, drugim, i trzecim miejscu decydować będzie więcej 

prawidłowych odpowiedzi za trzy punkty, a następnie za dwa punkty. Gdy okaże się, że 

pod tym względem jest remis, rozstrzygać będzie „dogrywka”, czyli dodatkowe pytania 

w formie kolejnego testu, tym razem rozstrzygającego ostatecznie o zwycięstwie. 

Decyzja Komisji Finałowej jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych 
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istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. Organizator 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie uczestników 

konkursu za pomocą strony internetowej Związku Strzeleckiego www.zwiazek-

strzelecki.pl 

Rozstrzygnięcie etapu finał konkursu zostanie niezwłocznie opublikowane przez 

Organizatora za pomocą strony internetowej Związku Strzeleckiego www.zwiazek-

strzelecki.pl oraz przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną na uprzednio 

wskazane adresy mail. 

 

6.  Nagrody 

Dla zwycięzców etapu szkolnego nagrody funduje Szkoła. W Finale konkursu przewiduje 

się nagrody dla zwycięzców za zajęcie I-III miejsca. Nagrody Finału konkursu funduje 

Organizator oraz dodatkowo sponsorzy. 

 

Organizator marszu: 
Związek Strzelecki 
ul. Andrzeja Struga 1 
26-600 RADOM 
 
Nowy adres do korespondencji: 
Związek Strzelecki 
ul. Rynek 15 
26-610 RADOM 
 
Komendantem Marszu jest Roman Burek 
Mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl, Tel. 604219765 
 
 
W związku z Konkursem Historycznym zostaną przesłane zainteresowanym odpowiednie 
dokumenty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i wizerunkowych jak i danych osobowych niepełnoletnich. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 

 

 
                                                                                   Komendant Marszu  

 

                                                                              st. insp. ZS Roman BUREK 
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