
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY 
O POWSTANIU WARSZAWSKIM

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

III EDYCJA

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU:

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Organizatorzy konkursu :

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM.TMMB W BYDGOSZCZY

Światowy Związek  Armii  Krajowej Okręg Bydgoszcz
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

CEL KONKURSU:
Głównym celem III edycji  konkursu jest uczczenie wysiłków, ofiary krwi i bohaterstwa żołnierzy 
Armii Krajowej podczas zmagań powstańczych poprzez:

1. Budzenie zainteresowania młodego pokolenia walką Polaków o niepodległość podczas II 
wojny światowej.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii lokalnej.
3. Zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej.

REGULAMIN KONKURSU
1. USTALENIA OGÓLNE

1.1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5 -8 z Bydgoszczy, powiatu
bydgoskiego, powiatu inowrocławskiego , powiatu nakielskiego.
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch  etapach: podstawowym i finałowym.
1.3.Wszystkich  uczestników  obowiązuje  jedna  kategoria  wiekowa.

 Uczniowie  otrzymują  tytuł  laureata  konkursu  –  85%  poprawnych  odpowiedzi,  finalisty
konkursu – 65%.

1.4. Konkurs wiedzy odbywa się w  formie testu.
1.5.Zadania  i  pytania  do  testu   finałowego  konkursu  przygotowują  nauczyciele  Szkoły

Podstawowej nr 57 im. TMMB  we  współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura 
w Bydgoszczy oraz  Światowym  Związkiem  Armii  Krajowej Okręg Bydgoszcz .

     1.6.  I etap (szkolny) jest organizowany i przeprowadzany przez szkolne komisje konkursowe
powołane  przez  dyrektorów  szkół.  Szkolne  komisje  oceniają  prace  uczniów  i  na  podstawie
osiągniętych wyników kwalifikują dwóch uczniów do etapu  międzypowiatowego . 

2. WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów  wymienionych w p. 1.1.
2.2. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są przez Szkołę Podstawową nr 57 im. TMMB,

pod adresem - e–mail: KonkursWarszawa1944@gmail.com 
2.3. Termin składania zgłoszeń upływa 04.03  2022 r. o godz. 16.00



2.4. W zgłoszeniu należy podać adres e–mail, na który będą  przesłane  informacje oraz testy etapu
finałowego, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły.

2.5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie podczas procedury  zgłoszeniowej: 
      a) formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

          Organizatorzy proszą o możliwie jak najwcześniejsze zgłaszanie udziału w konkursie.  
3.HARMONOGRAM

3.1. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa 04.03 2022 r. o godz. 16.00
3.2. Etap finałowy dla szkół podstawowych  odbędzie się 07.04 2022 r. o godz. 10.00. 
      07.04.2022r.o godz. 8.30 szkoły otrzymają drogą mailową na wcześniej wskazany adres testy
etapu     finałowego. Etap finałowy odbędzie się w szkole ucznia pod nadzorem szkolnej komisji
konkursowej.   W  dniu  07.04.  2022  r.  po  zakończeniu  pracy  z  arkuszem,  szkolne   komisje
konkursowe  wysyłają   prace  uczniów wraz z  oświadczeniami  (załącznik  nr  2))  w kopertach  
z  dopiskiem „Konkurs o Powstaniu Warszawskim” na następujący adres :

Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB,
ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85 – 827 Bydgoszcz.
3.3. Wyniki etapu finałowego zostaną ogłoszone do dnia 13.05. 2022 r.
3.4.  Termin  wręczenia  dyplomów,  nagród  oraz  podziękowań  zostanie  podany  w  terminie
późniejszym.

      4. FORMA KONKURSU: test wiedzy .
 Zadania do wyboru ,  chronologia zdarzeń,  określanie przyczyn i skutków zdarzeń.

      5. ZAKRES TEMATYCZNY:
  Plan "Burza" i jego przebieg
  Przyczyny powstania warszawskiego
  Wybuch powstania walki powstańcze
  Upadek i skutki powstania
  Najważniejsze daty 
  Postawa mocarstw wobec powstania warszawskiego
 Ocena decyzji władz polskiego podziemia dotycząca wybuchu powstania uwzględniająca 

sytuację międzynarodową i wewnętrzną.
 Ważne postaci, przywódcy z okresu powstania warszawskiego.
 Proces powstawania  oraz działalność Armii Krajowej
 Struktury Polskiego Państwa Podziemnego

        6.  LITERATURA DLA UCZNIA
1. Pieśni i autorzy z powstania warszawskiego
2. https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/16278,Powstancy-

warszawscy.html

3. http://www.polska1918-89.pl/akcja-burza-i-powstanie-warszawskie,225.html

4. Operacja "Burza" i Powstanie Warszawskie 1944, pod red. Krzysztofa Komorowskiego, 
Warszawa 2008.

5. Warszawa 44 ,Biuletyn IPN, NR 7-8(164 – 165),lipiec – sierpień 2019

6.  Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939-1945, pod redakcją Grzegorza 
Górskiego, Toruń 1999.

7.  Tomasz Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000


