
 

  REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorzy: 

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale  

oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. 

 

2. Patronat honorowy: 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Boguchwały. 

 

3. Cel: 

Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie kultury czytelniczej oraz umiejętności medialnych mieszkańców Gminy 

Boguchwała; 

 Zainteresowanie mieszkańców Gminy Boguchwała historią Polski 

oraz działalnością niepodległościową bohaterów narodowych; 

 Kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych nawyku samodzielnego 

wyszukiwania materiałów o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości i własnej 

interpretacji ich treści; 

 Promocja w lokalnej społeczności usług Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Boguchwale oraz Szkoły Podstawowej w Boguchwale. 

 

4. Termin: 

ETAP I: przygotowawczy – trwa od 1.09.2018 r.  do 23.10.2018 r. 

                (zapoznawanie się uczestników konkursu ze źródłami historycznymi,     

                wypełnianie kart uczestnictwa w konkursie) 

 

ETAP II: multimedialny – odbędzie się 24 października 2018 r.   

                 (logowanie się uczestników konkursu na adres: join.quizizz.com  

                 i zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi na 100 pytań testu) 

ETAP III: finałowy – Gala „Wielkiego Testu o… NIEPODLEGŁOŚCI”,  

              zorganizowana 12 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Boguchwale,     

              przy ul. Teodora Lubomirskiego 2. 

 

 

 

 



5. Warunki uczestnictwa (etap multimedialny): 

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy i sympatycy Gminy Boguchwała – 

młodzież szkolna i osoby dorosłe, którzy do 23 października 2018 r. dostarczą  

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale wypełnioną kartę uczestnictwa (pocztą 

lub osobiście). 

Adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale 

ul. Suszyckich 13 

36-040 Boguchwała 

Karty uczestnictwa w „Wielkim Teście o… NIEPODLEGŁOŚCI” dostępne są  

we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Boguchwała, w Szkole 

Podstawowej w Boguchwale oraz na stronie:  www.boguchwala.pl 

 

Każdy z uczestników konkursu może wypełnić tylko jedną kartę zgłoszeniową. Bez karty 

uczestnictwa test nie będzie oceniany przez komisję. 

Młodzież ze szkół Gminy Boguchwała: 

24 października 2018 r. o godzinie 9.00 zostanie przesłany pocztą elektroniczną  

do wszystkich szkół Gminy Boguchwała KOD DOSTĘPU do „Wielkiego Testu o… 

NIEPODLEGŁOŚCI”. Tego dnia test ten będzie dostępny dla uczniów do godz. 11.00. 

W przypadku większej ilości uczestników z danej szkoły, opiekun merytoryczny 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego organizatorowi – Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Boguchwale. Opiekun merytoryczny otrzyma wtedy nowy kod dostępu do testu,  

który będzie aktywny w godzinach 11.30 – 13.30. 

Młodzież szkolna uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do zalogowania się  

na adres: join.quizizz.com, wpisania swojego indywidualnego SYMBOLU, nadanego 

przez opiekuna merytorycznego w ZBIORCZYM ZESTAWIENIU UCZESTNIKÓW 

TESTU (wzór w załączeniu) oraz do samodzielnego udzielenia odpowiedzi na 100 pytań.  

Zbiorcze zestawienie uczestników testu wraz z wypełnionymi przez uczniów  

i ich opiekunów prawnych kartami uczestnictwa należy złożyć 23 października 2018 roku 

w siedzibie GBP w Boguchwale – najpóźniej do godz. 18.00. 

Dorośli oraz młodzież ucząca się poza Gminą Boguchwała: 

24 października 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Boguchwale zostanie udostępniony KOD DOSTĘPU do „Wielkiego Testu o… 

NIEPODLEGŁOŚCI”. Skorzystać z niego mogą osoby dorosłe oraz młodzież, ucząca 

się poza Gminą Boguchwała. Tego dnia test ten będzie aktywny dla wszystkich 

uczestników konkursu do godz. 18.00. 

Uczestnicy testu zobowiązani są do zalogowania się na adres: join.quizizz.com, wpisania 

swojego indywidualnego SYMBOLU, nadanego im przez bibliotekarza w ZBIORCZYM 

ZESTAWIENIU UCZESTNIKÓW testu oraz do samodzielnego udzielenia odpowiedzi 

na 100 pytań.  

 

 

 

http://www.boguchwala.pl/


6. Warunki uczestnictwa (etap finałowy): 

Uczestnicy „Wielkiego Testu o… NIEPODLEGŁOŚCI”, którzy w etapie 

multimedialnym w swojej kategorii wiekowej uzyskają maksymalną liczbę punktów, 

zostaną w terminie do 5 listopada 2018 roku zaproszeni przez GBP w Boguchwale  

na Galę „Wielkiego Testu o… NIEPODLEGŁOŚCI”, organizowaną 12 listopada 2018 

roku w Szkole Podstawowej w Boguchwale, przy ul. Teodora Lubomirskiego 2. 

 

7. Bibliografia: 

Uczestnicy „Wielkiego Testu o… NIEPODLEGŁOŚCI” powinni zaznajomić się 

z historią Polski. Pomocne w tym będą informacje w Internecie oraz materiały źródłowe, 

dostępne w agendach Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale:  

1) Banaszak D., Ilustrowane dzieje Polski, Poznań 1997.  

2) Chłosta-Sikorska A., Historia, Kraków 2010. 

3) Encyklopedia „białych plam”, T. 14 : Oś-Pr, Radom 2004. 

4) Encyklopedia Polski, Kraków 1996. 

5) Encyklopedia szkolna : historia, Warszawa 1993. 

6) Kronika Polski, Kraków 1998. 

7) Kronika powstań polskich : 1794-1944, Warszawa 1994. 

8) Wielka historia Polski, T. 8 : 1885-1918, Kraków 1999. 

9) Wnęk S., Boguchwała i okolice, Boguchwała 2008. 

10) Wnęk S., Ludzie, osobliwości miasta i gminy Boguchwała : słownik biograficzny, 

Boguchwała 2013. 

  

8. Ocena testu: 

Test oceniany będzie w następujących grupach wiekowych: 

Kategoria I  –  uczniowie klas IV-VI SP; 

Kategoria II  –  uczniowie klas VII-VIII SP i gimnazjaliści; 

Kategoria III  –  uczniowie szkół średnich; 

Kategoria IV – osoby dorosłe. 

 

Test oceniany będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 merytoryczne:  prawidłowość udzielonej odpowiedzi. 

 techniczne:  szybkość udzielonej odpowiedzi. 

 

9. Uwagi końcowe: 

 Wyniki testu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne. 

 Nagrody wydawane są laureatom podczas Gali Konkursowej – 12 listopada 2018 r. 

Po tym wydarzeniu, nagrody dostępne są dla finalistów przez 14 dni w siedzibie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Nagrody nieodebrane przez laureatów 

trafiają do puli nagród konkursowych, których dysponentem jest GBP w Boguchwale. 

 W sprawach nieuregulowanych szczegółowo Regulaminem „Wielkiego Testu o… 

NIEPODLEGŁOŚCI” rozstrzygają organizatorzy – Gminna Biblioteka Publiczna  

w Boguchwale oraz Szkoła Podstawowa w Boguchwale. 

 Szczegółowych informacji o konkursie udzielają koordynatorzy: 

– GBP w Boguchwale – Irena Jakubiec – tel. 17 8715 355 

– SP w Boguchwale – Lesław Palimąka, Karolina Olszewska – tel. 17 8714 438 

                           Zapraszamy!  

                     Atrakcyjne nagrody czekają! 


