
 

                        

 

 

 

 

                                ZAPROSZENIE 

 

Z okazji 80-tej rocznicy Powstania Armii Krajowej  

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu   

oraz  

Światowy Związek Żołnierzy AK  

serdecznie zaprasza uczniów klas 6-8 Szkół Podstawowych  

do wzięcia udziału                                                                                                                     

w Powiatowym Konkursie Historycznym  

pt. Armia Krajowa i Historia II Wojny Światowej.  

 

Konkurs odbędzie się  

12 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00  

w Zespole Szkół Tęcza w Zgorzelcu.  

 

Konkurs będzie składał się z dwóch części 

Część 1  

Oddanie hołdu poległym Żołnierzom, udanie się pod pomnik orła i złożenie 

wiązanki.  

Część 2 

Uzupełnienie testu złożonego z 60 pytań zamkniętych i otwartych,  

czas pracy- 70 min. 

 

Każdą z zaproszonych szkół podstawowych może reprezentować 3 uczniów. 

Dla zwycięzców  przewidziane ciekawe nagrody oraz dyplomy. 

 

          

 

 



                                

 

 

 

 

                           

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Historycznego 

 

im. Zygmunta Przybysza i Jana Gadalskiego  

 

Patronat honorowy 

ŚZŻAK Obwód Zgorzelec 

 

Pt. Historia Armii Krajowej i II Wojny Światowej 
 

dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

1. Organizator:  

 Europejskie  Liceum Ogólnokształcące   

 ŚZŻAK obwód Zgorzelec 

2. Nazwa konkursu konkurs : Historia Armii Krajowej i Historia II Wojny Światowej  

3. Celem konkursu jest: 

 budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie 

indywidualnych uzdolnień uczniów, 

  popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, 

  podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia,  

  pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, otwieranie się na świat zewnętrzny                 

i  jego różnorodny dorobek cywilizacyjno-społeczny i polityczny, 

  rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - 

skutkowych, 

  uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć 

współczesny świat i relacje międzynarodowe, 

 kształtowanie u uczniów analitycznej oraz  krytyczno-kreatywnej postawy oglądu  

świata, 

 



 

 

 wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno - cywilizacyjnych, 

które pozwoliły minionym pokoleniom Polaków znaleźć miejsce ich Ojczyźnie                    

w rodzinie krajów Europy, 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

4.   Organizacja konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 6-8 powiatu  

Zgorzelec, szczególnie zainteresowanych historią II Wojny Światowej i Armii 

Krajowej. Podstawowym materiałem przygotowania się do konkursu jest gotowy 

opracowany konspekt dostępny do pobrania na stronie  

https://www.szkoly-tecza.pl/fileadmin/szkoly-

tecza/liceum/dokumenty/konspekt_KONKURS_AK_2022.pdf 

(wraz z zaproszeniem wysłany na mail szkoły) 

ZGŁOSZENIE: Szkoła zgłasza uczestników do 25 lutego telefonicznie pod 

numer:75-46-06-22 (sekretariat Agnieszka Muzyka)  

mail: agnieszka.muzyka@dpfa-europrymus.pl  

lub 537 469 857 (koordynator Olga Worbs-Janiak) 

 Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu w Europejskim Liceum 

Ogólnokształcącym w Zgorzelcu. Konkurs będzie miał charakter testu (pytania 

zamknięte i otwarte) z wiedzy dotyczącej historii wybuchu II  Wojny Światowej i Armii 

Krajowej  

 Test będzie składał się z 60 pytań, czas na wypełnienie testu będzie wynosił 70 min. 

 Podstawowym materiałem do przygotowania się jest dostępny na stornie            

opracowany konspekt 

 Organizator ma  prawo do umieszczania w teście zdjęć, rycin z źródeł innych niż 

konspekt 

 Test będzie sprawdzany wspólnie przez nauczycieli po zakończeniu konkursu 

 Wyniki zostaną ogłoszone zaraz po sprawdzeniu prac 

 Sprawdzone testy pozostają u organizatora i są do wglądu 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 6-8                        

Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów. 

 Laureaci, wyróżnieni oraz szkoły otrzymują dyplomy i nagrody. 

      5.  Postanowienia końcowe: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie                                  

z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub 

ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii – Covid 19. 

https://www.szkoly-tecza.pl/fileadmin/szkoly-tecza/liceum/dokumenty/konspekt_KONKURS_AK_2022.pdf
https://www.szkoly-tecza.pl/fileadmin/szkoly-tecza/liceum/dokumenty/konspekt_KONKURS_AK_2022.pdf


 

 

 

 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich wizerunków 

przez Organizatora Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r.                                

o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133,nr 883). 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, 

koordynatora i nauczycieli jest organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego                  

i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

 

 

 

 


