
Zdalny miejski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych: 

„Bitwy i broń II wojny światowej 1939 – 1945”, 

pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic, 

10 czerwca 2021 roku, czwartek, godzina 9.00 

w Twojej szkole, ZDALNIE, bez wychodzenia z klasy. 

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Czechowicach – 

Dziedzicach, ul. Polna 33, tel.: 32 215 55 09  
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) 

 
Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań najnowszą historią 

 rozbudzanie pasji   

 kształtowanie postaw patriotycznych 

 przypominanie tragedii społeczeństwa polskiego podczas okupacji 

 nawiązywanie do tradycji niepodległościowej 

 wzmacnianie więzi z naszą małą ojczyzną, poprzez przypomnienie dziejów naszego miasta z 

okresu II wojny światowej 

 podtrzymanie tradycji oręża polskiego 

 przypomnienie skutków wojny dla losów Polski i świata 

 kształtowanie szacunku i przywiązania do naszego dziedzictwa 
 

 

Konkurs obejmuje znajomość i rozpoznawalność:  

 broni i sprzętu wojskowego walczących stron podczas II wojny światowej  

 przywódców państw, dowódców wojskowych i mężów stanu  

 map – z granicami państw, przebiegu frontów i bitw 

 umundurowania różnych formacji wojskowych walczących stron 

 przebiegu bitew i jednostek wojskowych w nich uczestniczących 

 realiów historycznych i warunków życia w Polsce pod okupacją  

 symboli walczących stron 

 miejsca i znaczenia Polski w ówczesnej Europie 

 fortyfikacje w naszym mieście i przebiegu działań na naszym terenie w 1939 i 1945 roku 

 

Przebieg: 

a. telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa (ilość uczestników) do sekretariatu SP nr 10 do 7 

czerwca 2021 r. do godz. 14.00. Należy podać adresy mailowe uczniów, którym mają zostać wysłane 

linki do testu konkursowego 

b. 9.00 do zgłoszonych wcześniej szkół wysłamy link do zalogowania na platformę Microsoft 

365 aplikacja testu Forms.  

c. Nauczyciele w swoich szkołach zapewniają dostęp do komputera/ów i nadzorują 

samodzielność wypełniania testu zgłoszonego przez siebie uczestnika/uczestników 

d. 9.00 – 9.45 rozwiązywanie testu złożonego z pytań zamkniętych – jednokrotnej i wielokrotnej 

odpowiedzi, np. zaznaczenie nazwy miejscowości, broni lub nazwiska (45 min.), a następnie odesłanie 

testu  

e. ocena testów przez komisję konkursową (czas zależny od ilości prac) 

f. wypisanie i wysłanie dyplomów na wskazane wcześniej adresy mailowe 

 

Literatura dla Szkół Podstawowych:  

 Atlas historyczny dla Szkół Podstawowych 

 Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej   

 Wszelkie inne publikacje ukazujące podstawową broń, mundury, bitwy z okresu II w.ś.  

 


