
Regulamin szkolnego Quizu Historycznego 

pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej 

Cele konkursu 

Kształtowanie historycznych zainteresowań młodzieży. 

Popularyzowanie wiedzy na temat postaci historycznych związanych z patronem szkoły. 

Zasady uczestnictwa 

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu. 

Zadaniem uczestników jest przyswojenie informacji zawartych w tekście Barbary 

Męczykowskiej „Józef Haller” (dostępnym na stronie przystanekhistoria.pl w zakładce: 

Biblioteka Cyfrowa -> Bohaterowie Niepodległej), na podstawie którego zostanie 

przygotowany quiz. Quiz będzie składał się z kilkudziesięciu pytań zamkniętych 

jednokrotnego wyboru oraz trzech pytań otwartych. Komisja będzie zapisywać w protokole 

dokładny czas oddania pracy przez każdego z uczestników.  

Ocena prac konkursowych 

Przy ocenie prac pod uwagę brane będą w pierwszej kolejności odpowiedzi na pytania 

zamknięte:  

 za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt,  

 za każdą błędną odpowiedź uczestnik traci 1 punkt,  

 za brak odpowiedzi uczestnik nie otrzymuje ani nie traci punktów. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów. 

Jeżeli największą liczbę punktów uzyska więcej niż jedna osoba, wówczas przy ocenie prac 

tych uczestników będą brane pod uwagę odpowiedzi na pytania otwarte: 

 za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje  1 punkt,  

 w pozostałych przypadkach uczestnik nie otrzymuje ani nie traci punktów. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów. 

Jeżeli ponownie największą liczbę punktów uzyska więcej niż jedna osoba, wówczas przy 

ocenie prac tych uczestników będzie brany pod uwagę czas oddania pracy. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który jako pierwszy oddał pracę. 

Ważne terminy 

do 30 kwietnia zapisy do udziału w konkursie (zgłoszenie – imię i nazwisko uczestnika, klasa 

– należy wysłać na adres mailowy konkursysp14@gmail.com) 

7 maja wysłanie informacji do uczestników konkursu o sposobie przeprowadzenia quizu 

(w zależności od panującej sytuacji quiz odbędzie się w szkole lub przez platformę 

MS Teams) 

11 maja o godz. 9.00 rozpoczęcie szkolnego Quizu Historycznego 

18 maja zamieszczenie na stronie internetowej szkoły wyników konkursu i podanie 

informacji o terminie i sposobie odbioru nagród 


