
 

 

Regulamin 

konkursu wiedzy historycznej 

„Klasówka powstańcza 2021” 

 

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza” stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w ob-

chody 100-lecia Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. W związku ze 100-leciem  

III Powstania Śląskiego i plebiscytu górnośląskiego z 20 marca 1921 roku motywami w roku szkolnym 

2020/2021 będą najistotniejsze zagadnienia i wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku w 1921 roku.  

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej 

O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Śląski w Opolu, RODN WOM Ka-

towice, Górnośląskie Towarzystwo Historyczne.  

Za obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  

w Bielsku-Białej. 

 

Cele konkursu 

Konkurs służyć ma: 

 upamiętnieniu 100-lecia Powstań Śląskich, 

 rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie  

wśród pokolenia młodych Polaków, 

 kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, 

 wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury,  

ludzi i ich osiągnięć, 

 zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień, 

 tworzeniu możliwości współzawodnictwa uczniów szkół. 

 

 

Adresaci konkursu 

Do udziału w edycji 2021 zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z obszaru całego kraju, a także wszystkich 

zainteresowanych historią. 

  

Przebieg konkursu  

1. Z uwagi na panujący stan epidemii Covid-19 edycja konkursu 2021 będzie miała charakter wyłącznie 

on-line i odbędzie się w formie 1-etapowego quizu. 

2. Zestaw zadań konkursowych zostanie umieszczony w wersji elektronicznej,  

na stronie konkursu https://klasowkapowstancza.wombb.edu.pl 20 maja 2021 r. o godzinie 10:00.  

3. Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie konkursu  20 maja 2021 r. o godzinie 20:00.  

4. Wykaz literatury zalecanej dla uczestników konkursu „Klasówka powstańcza” oraz dostęp do zadań 

będą upublicznione na stronie internetowej konkursu. Ze względu na sytuację epidemiczną zalecana 

literatura w całości będzie dostępna w formie on-line. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Mariola Miklaszewska,  

e-mail: klasowka@mpsl.pl  

 

https://klasowkapowstancza.wombb.edu.pl/
mailto:klasowka@mpsl.pl
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