
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – JEDEN Z OJCÓW  

NIEPODLEGŁEJ POLSKI 

Organizator konkursu: I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie 

Cele konkursu: 

Ø przybliżenie słuchaczom historii Polski w ramach szkolnych obchodów 
rocznicowych 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

Ø popularyzacja biografii Józefa Piłsudskiego, jednego z najważniejszych twórców 
II Rzeczpospolitej, 

Ø rozwój zainteresowań humanistycznych wśród słuchaczy, 

Ø rozwój kompetencji czytelniczych. 

 

Forma konkursu: 

Ø indywidualny udział chętnych słuchaczy. 

Zasady konkursu: 

Ø Konkurs adresowany jest do słuchaczy semestrów od I do VI LO dla Dorosłych 
TWP w Wyszkowie, 

Ø Słuchacz składa deklarację uczestnictwa u nauczyciela historii lub 
w sekretariacie szkoły do 7 października 2018r., 

Ø Wszyscy chętni słuchacze rozwiązują zadania konkursowe na zjeździe w dn. 20 
lub 21 października 2018 (dokładny termin zostanie podany do 15 października) 

Ø Informacje o wynikach konkursu zostaną przedstawione 10 listopada na 
uroczystym apelu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 

Ø Uczestnicy będą odpowiadać w formie pisemnej na pytania otwarte w formie 
zestawu pytań przygotowane przez organizatora konkursu, 

Ø Czas na rozwiązanie zadań konkursowych to maksymalnie 30 min, 

Ø Czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi będzie miał znaczenie, ponieważ 
w sytuacji remisu (zdobycia takiej samej ilości punktów) będzie liczyła się 
kolejność oddania kart z odpowiedziami przez słuchacza, 



Ø Słuchacze udzielając odpowiedzi konkursowych nie mogą korzystać z żadnych 
pomocy naukowych oraz z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w takiej 
zaistniałej sytuacji ma miejsce dyskwalifikacja uczestnika. 

Ø Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przez niego przetwarzane w 
celu realizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. 

 

 

Załącznik nr 1 
Proponowane źrodła informacji do konkursu: 
Netoteka (zasoby Internetu): 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pilsudski-Jozef-Klemens;3957301.html 

http://testwiedzy.pl/test/8812/jozef-pilsudski.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski 

http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego 

http://www.komendant.cal.pl/ 

http://www.zelaznypilsudski.cba.pl/I.html  

http://biografia24.pl/jozef-pilsudski/ 
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Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Wyd. Znak, 2012. 

Józef Piłsudski w kolorze, Andrzej Krzysztof Kunert (oprac.), 2010. 

Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995. 

Zbigniew Wójcik, Józef Pilsudski 1867-1935, Wyd. Rytm, 2008. 
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http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego
http://www.komendant.cal.pl/
http://www.zelaznypilsudski.cba.pl/I.html
http://biografia24.pl/jozef-pilsudski/
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/7640/publicat/ksiazki


 
Załącznik nr 2 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w szkolnym konkursie historycznym  

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – JEDEN Z OJCÓW NIEPODLEGŁEJ 
POLSKI 

 

…………………………………………. zgłasza udział w konkursie historycznym  
(imię i nazwisko słuchacza) 

 
Jestem słuchaczem semestru …………….., którego opiekunem jest  
 
………………………………….……. 
 Imię i nazwisko nauczyciela 
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez I LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie mojego wizerunku w 
wyżej opisanym wydarzeniu w celach promocyjnych i informacyjnych. Zarejestrowany wizerunek w 
postaci zdjęć będzie wykorzystywany na stronie internetowej szkoły www.twpwyszkow.pl/. Zgoda ta jest 
nieograniczona czasowa, jest dobrowolna i jej brak w żaden sposób nie uniemożliwi uczestnictwa w 
wydarzeniu. 
 
 
 
………………………………….      …………………………………… 
            Miejscowość, data        Podpis słuchacza 

 
 
Wskazane w formularzu dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz a) w 
przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych słuchacza w celach wskazanych 
każdorazowo w zgodzie, Rozporządzenia 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). 
Dane są przetwarzane, by Szkoła mogła realizować zadania wynikające z Ustawy Prawo 
Oświatowe oraz zadania wykonywane w interesie publicznym, aby dostosować się do preferencji 
słuchacza, oraz zapewnić mu należyte bezpieczeństwo. 
Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych zajęć. 
Administratorem powyższych danych osobowych jest Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego jest dostępna w sekretariacie OR TWP w Wyszkowie 


