
Regulamin 

 

POWIATOWEGO  KONKURSU HISTORYCZNEGO 
 

"Armia Krajowa w walce o niepodległość Polski" 
 

I. Cele konkursu i organizatorzy: 

 

1. Konkurs historyczny „Armia Krajowa w walce o niepodległość Polski” zwanego 

dalej Konkursem jest organizowany  z okazji 80 rocznicy powstania największej 

podziemnej armii świata, jaką była  Armia Krajowa. 

2. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. 

3. Organizatorzy Konkursu wystąpią o jego  objęcie  Honorowym Patronatem przez 

Starostę Radzyńskiego - Pana Szczepana Niebrzegowskiego, Burmistrza Radzynia 

Podlaskiego - Pana Jerzego Rębka,  i Wójta Gminy Radzyń Podlaski - Pana Wiesława 

Mazurka. 

4. Za przebieg Konkursu na etapie szkolnym odpowiadają dyrektorzy szkół, z których 

uczniowie zostali zgłoszeni do Konkursu. 

5. Konkurs ma na celu: 

a) zwrócenie uwagi młodzieży ze wszystkich poziomów kształcenia na  

okoliczności powstania AK, jej organizację i wkład w walkę z okupantami 

Polski w czasie II wojny światowej, 

b) rozwijanie  wśród młodzieży zainteresowań historią Polski,  w tym szczególnie 

historią  XX w., 

c) poznanie przez młodzież znaczenia Radzyńskiego Obwodu ZWZ-AK. 

d) stworzenie szansy każdemu uczniowi a zwłaszcza uczniom  o 

zainteresowaniach historycznych  wykazania się swoją wiedzą historyczną 

zdobytą podczas zajęć lekcyjnych  oraz własnych studiów w trakcie 

przygotowywania się  do Konkursu. 

 

II. Zakres tematyczny konkursu. 

 

1. Konkurs ma ściśle określony zakres chronologiczny obejmujący okres II wojny światowej.  

2. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień opisanych w "Podstawie programowej"  z historii 

dla wszystkich poziomów kształcenia dotyczących walki narodu polskiego o niepodległość 

w czasie II wojny światowej, a  zwłaszcza: 

a) kształtowanie się struktur wojskowych polskiego państwa podziemnego, 

b) wkładu ZWZ-AK w walkę o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i 

sowieckiej, 

c) losy wybitnych dowódców i   żołnierzy AK, w tym po jej rozwiązaniu i w 

czasach tzw.  Polski Ludowej. 

  

III. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych  z klasami ponadgimnazjalnymi z powiatu radzyńskiego. W 

Konkursie mogą wziąć udział także uczniowie z zainteresowanych  szkół spoza 

powiatu radzyńskiego. 



2. Zadania konkursowe na etap szkolny będą przygotowane w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe oraz  ponadpodstawowe. 

3. W finale Konkursu będzie obowiązywał jednakowy zestaw zadań. 

4. Dyplomy i nagrody będą przyznawane w  dwu kategoriach: uczniowie szkół 

podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym z klasami 

ponadgimnazjalnymi. 

 

IV. Formy i etapy Konkursu 

 

1. Konkurs  składa się z dwóch etapów:  

a) - etap szkolny,  

b) - etap finałowy. 

 

2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem smartfona. 

 

3. Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test jednokrotnego  wyboru. Liczba zadań 

na etapie szkolnym wynosi od 35- 40. 

 

4. Do finału z każdej szkoły zostanie zakwalifikowanych maksymalnie  po 4 uczniów, 

którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów 

o zajętym miejscu decyduje czas, w jakim zostały udzielone odpowiedzi.   

 

5. W czasie finału zakwalifikowani uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru. 

Liczba zadań będzie o 10  większa niż na etapie szkolnym. 

 

6. Zdobyta liczba punktów w finale decyduje o miejscu w każdej kategorii oddzielnie. W 

przypadku jednakowej liczby punktów, o zajętym miejscu, podobnie jak na etapie 

szkolnym, decyduje czas udzielonej odpowiedzi. 

 

V. Zasady przeprowadzenia Konkursu z wykorzystaniem smartfona: 

 

1. W dniu Konkursu uczestnicy  powinni znajdować się w jednej sali pod opieką 

nauczyciela i muszą posiadać smartfony. 

2. O ustalonej godzinie  uczestnicy Konkursu otrzymają zestaw zadań. Na udzielenie 

odpowiedzi będą mieli 40 minut. Po tym czasie nie będzie można przesyłać 

odpowiedzi. 

3. O uzyskanym miejscu zadecyduje liczba zdobytych punktów. Przy jednakowej liczbie 

punktów drugim kryterium jest czas odpowiedzi. Zawodnik z krótszym czasem 

uzyskuje lokatę wyższą. 

 

VI. Kalendarium Konkursu 

 

 14 stycznia  2022 r.  przesłanie Regulaminu Konkursu do szkół, 

 21  stycznia 2022 r. przesłanie do Organizatora zgłoszenia udziału w Konkursie, 

 10 lutego 2022 r. godz. 10.00  - eliminacje szkolne.  

 10 lutego 2022 r. do godz. 15.30 - przesłanie do szkół imiennych list uczniów 

zakwalifikowanych do finału Konkursu, 

 1 marca 2022 r. godz. 10.00  eliminacje finałowe. 

  

 



VII. Nagrody 

 

1. Dyplomy i nagrody za udział w konkursie na etapie szkolnym fundują dyrekcje szkół 

ze środków rad rodziców lub otrzymanych od sponsorów itp. 

2. Dyplomy  dla wszystkich uczestników finału zapewnia organizator Stowarzyszenie 

Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim ze środków własnych 

lub ufundowane przez przedstawicieli samorządów sprawujących Patronat Honorowy.  

 

VIII. Zalecana literatura 

 

1. Podręczniki do historii  na każdy etap kształcenia. 

2. Artykuły: 

a)  „Armia Krajowa” w ENCYKLOPEDIA SZKOLNA WSP Historia. Wydanie 

czwarte. 

b) „Armia Krajowa”– Wikipedia, wolna encyklopedia. 

3. Opracowania  

a) Stanisław Jarmuł „Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego”. Rozdział XI 

„Twierdzą nam będzie  każdy próg” – w latach II wojny światowej. Radzyń 

Podlaski 1995 r.. 

b) Stanisław Jarmuł „”Radzyński Obwód Związku Walki Zbrojnej i-Armii Krajowej 

1939-1944 ”. Biała Podlaska 2000 r. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy  przesyłać na adres:  konkurs@loradzyn.pl 

2. W sprawach  dotyczących udzielania odpowiedzi przy pomocy smartfona i budzących 

wątpliwości można dzwonić na telefon: 504 267 757 – Mirosław Juszczyński 

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu  jest „Karta zgłoszenia szkoły” do udziału w 

Konkursie. 

4. Kalendarium Konkursu w części dotyczącej jego przebiegu może ulec zmianie. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

a)  akceptację jego Regulaminu 

b)  zgodę pełnoletniego uczestnika Konkursu lub rodzica niepełnoletniego uczestnika 

Konkursu na publikację wizerunku na potrzeby Konkursu. 

  

Opracował                                                                                                  Akceptacja  

 

Tadeusz Pietras                                                                            Dyrektor I LO  Ewa Grodzka 

 

Członek Zarządu SPILO                                                                       Prezes Zarządu SPILO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIÓW 

W POWIATOWYM  KONKURSIE HISTORYCZNYM* 

 

"Armia Krajowa w walce o niepodległość Polski". 

 

 
Dyrekcja  .................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 
                                                     / nazwa szkoły, miejscowość / 

 

zgłasza udział uczniów w konkursie historycznym: 

 

"Armia Krajowa w walce o niepodległość Polski". 

 

 

Koordynatorem Konkursu w szkole  jest   

 

Pani/Pan........................................................................................................................ 

 

Korespondencję związaną z Konkursem proszę kierować na: 

 

Dane kontaktowe Szkolnego Koordynatora Konkursu 

 

 

telefon .............................................. , adres poczty elektronicznej........................................ 

 

 

 

 

 

......................................................................                        ......................................................... 
                    / miejscowość i data /                                                            /  pieczęć i podpis  dyrektora szkoły /** 

                                                       

 

 

 
* Wypełnione  "Karty zgłoszenia...." prosimy  przesyłać   

na adres poczty elektronicznej: konkurs@loradzyn.pl 
 

**  Przy zgłoszeniach wysyłanych na adres poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 


