REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO QUIZU WIEDZY O NIEPODLEGŁEJ –
„OJCZYZNA NASZA”

Organizator konkursu
Stowarzyszenie „Delta” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (ulica Sandomierska 4) na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Tytuł i motto
Konkurs nosi tytuł "Ojczyzna nasza" a jego motto brzmi:
„ Póty żyć będzie, póki tylko stanie
Jednego męża, jednego pałasza To Polska!... Polska!... To Ojczyzna nasza.”
(„Ojczyzna nasza” Aleksander Fredro)
Cele konkursu:
- wzmacnianie postaw patriotycznych,
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- rozwijanie wśród uczniów pasji historycznych,
- pobudzanie młodych ludzi do poznawania historii swojego kraju.
Tematyka konkursu:
Zakres tematyczny obejmuje całość dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem dróg do
odzyskania niepodległości w XIX i XX wieku oraz zagadnień dotyczących literatury i sztuki
polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Do regulaminu załączono bibliografię (osobna dla każdej kategorii konkursowej), w oparciu o
którą zostały ułożone pytania konkursowe.
Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szkół artystycznych, z terenu całej Polski.
Odbywa się w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum, w tym szkół artystycznych
na tym poziomie,
2. Uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych w tym szkół artystycznych na tym poziomie.
Drużyny (w obu kategoriach) składają się z czterech osób – trojga uczniów oraz opiekuna
(opiekunem nie może być historyk).
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Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na stronie: www.doniepodleglej.pl do dnia 9 listopada
2018 roku. Zgłoszenie musi zawierać:
- zaznaczoną kategorię wiekową: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas III
gimnazjum, w tym szkół artystycznych na tym poziomie albo uczniowie klas I-IV szkół
ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych na tym poziomie.
- imiona i nazwiska członków drużyny, z zaznaczona osobą opiekuna zespołu (pełniącego
jednocześnie funkcję kapitana), adres mailowy i nr telefonu opiekuna drużyny, nazwy szkół,
do których uczęszczają członkowie zespołu.
Opiekun musi być osoba pełnoletnią. Opiekunami nie muszą być nauczyciele; mogą to być np.
członkowie rodzin (rodzice, dziadkowie etc.)
Opiekunem nie może być osoba, która jest studentem albo absolwentem wydziału historii. W
przypadku podania nieprawdziwych informacji cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zawartych w
zgłoszeniu informacji.
Skład drużyny powinien być ten sam na wszystkich etapach konkursu. W przypadkach
losowych i po poinformowaniu organizatora quizu dopuszcza się przyjazd na etap finałowy
składów 3. osobowych (musi wśród nich być opiekun) albo wymianę jednej osoby ze składu (z
opiekunem włącznie).

Przebieg konkursu
Konkurs jest dwuetapowy.
I etap
Pierwszy etap konkursu obejmuje drużynowe rozwiązanie testu na platformie, która znajduje
się na stronie https://doniepodleglej.pl/quiz-historyczny/
Jedna drużyna może logować się na platformie konkursowej tylko raz. Logowanie następuje w
oparciu o przyznany login. Login przyznawany jest w momencie zgłoszenia drużyny na stronie
www.doniepodleglej.pl. i przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Logowanie na stronie https://doniepodleglej.pl/quiz-historyczny/ będzie możliwe od godziny
8 do 20 w dniu 13 listopada dla 1. kategorii (uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas
III gimnazjum, w tym szkół artystycznych na tym poziomie) oraz od 8 do 20 w dniu 14
listopada dla 2. kategorii (uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych w tym szkół
artystycznych na tym poziomie).
Test składa się z 45 pytań zamkniętych; limit czasu na jego rozwiązanie wynosi 50 minut.
Odliczanie czasu rozpoczyna się w momencie naciśnięcia przycisku „rozpocznij quiz”.
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Test jest testem jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1
punkt. Za błędną odpowiedź punkty nie są przyznawane. Maksymalnie można uzyskać 45
punktów.
O awansie do finału i kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie czas rozwiązania (im krótszy
czas, tym wyższa lokata).
Jeśli liczba punktów i czas rozwiązania będą identyczne o kolejności miejsc decyduje
wcześniejszy czas rozpoczęcia rozwiązywania quizu (godzina, minuta, sekunda).
Zakończenie testu następuje po upływie ustalonego limitu czasu (50 minut) albo po wciśnięciu
przycisku „zakończ”.
Uzyskany wynik i czas rozwiązania ukażą się na ekranie po zakończeniu testu.
W razie wątpliwości, co do uzyskanego wyniku testu organizator udostępni szczegółowe
wyniki testu. Weryfikacji wyników testu dokonuje powołana przez organizatora komisja.
Zalogowanie się na platformie konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu quizu.

II etap - Finał
Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych drużyn w każdej z dwu wyżej wymienionych
kategorii.
Finał przeprowadzony zostanie 26 listopada 2018 roku w formie testu wiedzy połączonego z
grą terenową na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.
Uczestnicy będą musieli wykonać zadania wymagające wiedzy historycznej, orientacji w
terenie i spostrzegawczości. Poszczególne zadania będą punktowane. Punkty uzyskane w
pierwszym etapie nie będą uwzględniane. Szczegółowy regulamin gry terenowej umieszczony
zostanie na stronie: www.doniepodleglej.pl w dniu ogłoszenia listy finalistów.
Pytania II etapu dotyczyć będą ogólnej historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem drogi
do odzyskania niepodległości w XIX i XX wieku), zagadnień dotyczących literatury i sztuki
polskiej dwudziestolecia międzywojennego oraz tematyki lokalnej – ruchów
niepodległościowych na ziemi świętokrzyskiej.
Na tym etapie obowiązuje bibliografia z I etapu oraz pozycje bibliograficzne związane z ziemia
świętokrzyską, które dołączone zostaną do regulaminu gry terenowej.
Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie liczby zdobytych punktów oraz uzyskanego czasu.
Przewiduje się dzielenie miejsc (co będzie skutkowało dzieleniem nagród)
W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie czas pokonania trasy gry
terenowej.
Gra oceniana będzie przez komisję, złożoną z ekspertów, powołaną przez organizatora.
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Harmonogram
1. Zgłoszenia do konkursu – do 9.11.2018,
2. I etap – rozwiązywanie quizu na platformie internetowej:
– 13.11.2018 - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum, w tym szkół
artystycznych na tym poziomie (logowanie możliwe będzie od godziny 8.00 do 20.00)
- 14.11.2018 - uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, w tym
szkół artystycznych na tym poziomie (logowanie możliwe będzie od godziny 8.00 do 20.00)
3. Ogłoszenie listy finalistów - 16.11.2018,
4. Etap finałowy – gra terenowa – 26.11.2018,
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświetnione koncertem pieśni
patriotycznych – 27.11.2018
*
Nagrody
W każdej kategorii wiekowej nagrodzone (nagrodami rzeczowymi) zostaną trzy drużyny,
zajmujące odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wartość nagród rzeczowych w
każdej kategorii wiekowej wynosi 10000 zł (włączając w to podatek).
Nagroda główna – nagroda rzeczowa o wartości do 5000 zł,
Nagroda druga – nagroda rzeczowa o do 3000 zł,
Nagroda trzecia – nagroda rzeczowa o wartości do 2000 zł.
Pozostali finaliści otrzymują dyplomy.
Etap finałowy oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędą się w Bałtowie. Każdy z
przyjeżdzających na etap finałowy członków drużyny (w tym opiekun) ma zagwarantowane
bezpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), bezpłatny nocleg w bazie noclegowej
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem atrakcji
kompleksu.
Wszyscy członkowie drużyny otrzymają także zwrot kosztów podróży (w oparciu o
dostarczone bilety) przelewem na rachunek bankowy, którego numer należy dostarczyć do
organizatora w dniu przyjazdu.

Postanowienia ogólne
1. W przypadkach nieuwzględnionych w regulaminie, w kwestiach spornych decyduje
organizator. Decyzja taka jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
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BIBLIOGRAFIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO
„OJCZYZNA NASZA”

I.

QUIZU

O

NIEPODLEGŁEJ

-

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum, w tym szkół
artystycznych na tym poziomie

LITERATURA ZALECANA (wymagana na I etapie i etapie finałowym):
Byam M., Broń i zbroje, Warszawa 1991 (od średniowiecza do 1918 roku)
Rezler M., Polska niepodległość 1918, Poznań 2018
Topolski J., Historia Polski, Poznań 2015 (rozdziały III-X)
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klas IV-VIII, Warszawa 2017

Kultura i sztuka w II RP, https://dzieje.pl/content/wprowadzenie-3, 17.10.2018
Dwudziestolecie międzywojenne, https://culture.pl/pl/tag/dwudziestolecie-miedzywojenne,
17.10.2018
Przemysław Gintrowski, Wyspiański, sł. J. Czech, muz. P. Gintrowski,
https://www.youtube.com/watch?v=VpxtIs_aQhw, 22.10.2018
Przemysław Gintrowski, Margrabia Wielopolski, sł. J. Czech, muz. P. Gintrowski,
www.youtube.com/watch?v=QTIJeROtF48, 22.10.2018
Przemysław Gintrowski, Karol Levittoux, sł. J. Czech, muz. P. Gintrowski,
https://www.youtube.com/watch?v=FIyE4p_r7_8, 22.10.2018
Jacek Kaczmarski, Krajobraz po uczcie, sł. i muz. J. Kaczmarski,
www.youtube.com/watch?v=pj2VYjKEczU, 22.10.2018

LITERATURA DLA CIEKAWYCH (przydatna na I etapie oraz etapie finałowym)
Derwich M., Cetwiński M., Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1989
Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978
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II.

Uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych na
tym poziomie

LITERATURA ZALECANA (wymagana na I etapie i etapie finałowym):
Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2010 (rozdziały III-XVIII)
Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2003
Rezler M., Polska niepodległość 1918, Poznań 2018
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017 (rozdziały I, II i VII)
Sowa A. L., Brzoza C., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006 (rozdział VI – „Kultura
Polski Międzywojennej”)
Topolski J., Historia Polski, Poznań 2015 (rozdziały III-X)
Willis Ch., Ilustrowana historia uzbrojenia, Warszawa 2007 (od średniowiecza do 1918 roku)

Kultura i sztuka w II RP, https://dzieje.pl/content/wprowadzenie-3, 17.10.2018
Dwudziestolecie międzywojenne, https://culture.pl/pl/tag/dwudziestolecie-miedzywojenne,
17.10.2018
Przemysław Gintrowski, Wyspiański, sł. J. Czech, muz. P. Gintrowski,
https://www.youtube.com/watch?v=VpxtIs_aQhw, 22.10.2018
Przemysław Gintrowski, Margrabia Wielopolski, sł. J. Czech, muz. P. Gintrowski,
www.youtube.com/watch?v=QTIJeROtF48, 22.10.2018
Przemysław Gintrowski, Karol Levittoux, sł. J.Czech, muz. P. Gintrowski,
https://www.youtube.com/watch?v=FIyE4p_r7_8, 22.10.2018
Jacek Kaczmarski, Krajobraz po uczcie, sł. i muz. J. Kaczmarski,
www.youtube.com/watch?v=pj2VYjKEczU, 22.10.2018

LITERATURA DLA CIEKAWYCH (przydatna na I etapie oraz etapie finałowym)
Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1991
Chwalba A., Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2000
Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Książka i Wiedza 2000
Kowalski J., Niezbędnik konfederata barskiego, Poznań 2008
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Kukiel M., Zarys historii wojskowości w Polsce, Poznań 2006
Samsonowicz H., Historia polski do 1795 roku, Kraków 2000
Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Świat Książki 2003
Historia literatury i kultury polskiej, t.III, Warszawa 2008
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