
 
SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 

2021 rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

 
"Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. 
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile 

zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić 
dobrem za wyrządzane nam zło." 

Stefan Wyszyński 

Konkurs przeznaczony jest do uczniów  

klas IV-VIII  
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach : 

• test wiedzy zawierający historię Polski lat 1945-1989 oraz życiorys Stefana Wyszyńskiego  i jego 

działalność - dla klas 7-8 SP 

• praca plastyczna w formacie A4,  przedstawiająca znaczek okolicznościowy upamiętniający rok 

Stefana Wyszyńskiego- technika dowolna dla klas 4-6 SP 

• praca informatyczna wykonana z wykorzystaniem aplikacji Sway na office.com nt „Życie i 

działalność Prymasa Tysiąclecia- Stefana wyszyńskiego” dla klas 7-8 SP 

 

Warunki konkursu: 

• prace wykonujemy indywidualnie, 

• uczniowie na tydzień przed pisaniem testu zgłaszają swoją gotowość  

uczestnictwa do nauczycieli ( Anna Błaszczyk Marlena Kołaczkowska) 

• punktualnie zaczynamy pisać test wiedzy, 

• zgodnie z terminem oddajemy prace plastyczne i  informatyczne 

 

Kryteria :  

- znajomość historii najnowszej Polski, 

- wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, 

- walory artystyczne, 

- oryginalne wykonanie. 

 

Prace składane są do 31 marca r. do godziny 12:00. Prace plastyczne przyjmuje :  Anna Błaszczyk i 

Marlena Kołaczkowska, informatyczne: Beata Rączkowska Prace muszą być podpisane. Informacja 

dotyczy sytuacji kiedy wrócimy do szkoły . Jeżeli zajęcia będą odbywać się zdalnie prace należy 

przesłać na adres: swyszynski@gmail.com   

 

Test wiedzy odbędzie się 31 marca  r. o godzinie 14 :00 w Sali 10. Szczegóły organizacji mogą ulec 

zmianie w sytuacji kiedy szkoła będzie pracować zdalnie. 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

Należy przygotowywać się z podręczników szkolnych  Historia do klasy VIII ewentualnie  Wojciech 

Roszkowski „ Historia Polski 1945-1990, biografia i działalność  Stefana Wyszyńskiego  ( źródło: 

Internet). 

mailto:swyszynski@gmail.com


 

 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
oraz publikację jego pracy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.  
Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza w rozumieniu organizatora zgodę rodziców na udział dziecka w 
konkursie. 

Organizatorzy: 

Anna Błaszczyk 

Marlena Kołaczkowska 

Beata Rączkowska 
 

 


