
XI   Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej. 
 

 
Regulamin konkursu. 

 
§ 1 

 
Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży szkolnej historii i problematyki Armii Krajowej, 
utrwalanie pamięci o tej największej polskiej wojskowej organizacji podziemnej w czasie II wojny 
światowej, jak również  kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia szacunku dla przeszłych 
pokoleń. 

§ 2 
 

Tematyka konkursu obejmuje historię i organizację Armii Krajowej w czasie II wojny światowej 
oraz w okresie powojennym. 

 
§ 3 

 
1. Organizatorem głównym  konkursu jest Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu. 
 
2. Współorganizatorami i patronami konkursu są: 

 
 Dolnośląskie Kuratorium O światy 
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarz ąd Okr ęgu Dolnośląskiego 
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Obwód Wrocław – Fabryczna  
 X Wrocławski Pułk Dowodzenia 
 Instytut Pamięci Narodowej 
 
 
 

 
§ 4 

 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. 
 

§ 5 
 

Terminarz konkursu. 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach. 
 
2. I etap – eliminacje, przeprowadzany jest w macierzystych szkołach. Nad przebiegiem eliminacji 

czuwają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektora szkoły. Zgłoszenie udziału w 
Konkursie  należy przesyłać w terminie do 26.04.2016r. na adres : Gimnazjum nr 18 im. Armii 
Krajowej  54- 207 Wrocław, ul. Kłodnicka 36 lub sekretariat.g18@wroclawskaedukacja.pl  

 
 
3. II etap – finał odbędzie się 12.05.2016 r., z udziałem 3-osobowych reprezentacji zgłoszonych do 

konkursu szkół. Pytania opracowują organizatorzy konkursu. 
 

§ 6 
 



Konkurs składa się z dwóch części: 
1. quiz historyczny ,,Co wiem o AK?”, 
2. konkurencje sprawnościowe. 

 
 

§ 7 
 

1. W quizie historycznym ,,Co wiem o AK?” biorą udział 3-osobowe reprezentacje szkół. 
 
2. Wszyscy uczestnicy przystępują do konkursu równocześnie zajmując miejsca przy stołach. 
  
3. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw (tych samych) pytań z historii i organizacji AK. Pytania mają 

formę otwartą i zamkniętą. 
 
4. Uczestnicy otrzymują pytania w formie pisemnej na arkuszu, na którym zapisują odpowiedzi 

samodzielnie, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami konkursu. 
 
5. Ocena odpowiedzi dokonywana jest wg skali punktowej. Sprawdzenia prac dokonuje jury 

konkursu. 
 
6. Uczestnicy konkursu oceniani są w kategoriach indywidualnej i zespołowej. 
 
7. Kategoria indywidualna ma charakter dwustopniowy: 
a. część pisemna – po jej sprawdzeniu wyłaniana jest grupa 6 uczniów z najwyższymi wynikami, 
którzy przechodzą do części ustnej, 
b. część ustna – uczniowie odpowiadają na wylosowane pytanie otwarte, jury konkursu dokonuje 
oceny wypowiedzi wg skali punktowej. 
 
8. Do punktacji zespołowej liczą się wyniki z części pisemnej wszystkich 3 zawodników z danej 

szkoły. 
 
9. Puchar im. Armii Krajowej zdobywa  szkoła, która w sumie uzyska najlepszy wynik w części 

pisemnej i sprawnościowej. 
 

§ 8 
 

1. W Konkursie uczniowie powinni wykazać się wiedzą z zakresu historii i organizacji Armii 
Krajowej. 

 
2. Lekturą podstawową w II etapie konkursu jest : ,,Od niepodległości do niepodległości. Historia 

Polski 1918 – 1989.” Warszawa 2010, wyd. IPN -  rozdziały poświęcone historii narodu 
polskiego w czasie II wojny światowej . 

 
§ 9 

 
1. Konkurencje sprawnościowe odbywają się na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej ( 

uczniowie zabierają ze sobą stroje i obuwie sportowe). 
 
2. Zespoły rywalizują ze sobą w następujących konkurencjach : 

- bieg z rannym na noszach na czas, 
- zakładanie opatrunku rannemu, 
- rzut piłeczką palantową do celu. 



 
3. Punkty zdobyte w konkurencjach sprawnościowych doliczane są do punktacji generalnej w 

kategorii zespołowej. 
 

§ 10 
 
1. Na każdym etapie konkursu nad jego przebiegiem czuwa jury. 
 
2. W I etapie – szkolne komisje konkursowe powoływane przez dyrektorów  i złożone z 

nauczycieli danej szkoły. 
 

3. W II etapie – Jury Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej złożone z członków Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. 

 
4. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczniów z regulaminem, a w 

szczególności ze sposobem odpowiedzi na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi  ( w 
konkurencjach sprawnościowych - czas i zasady  przyznawania punktów). 

 
5. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, ocena wypowiedzi uczestników, sprawdzenie prac 

pisemnych, ustalanie kolejności osób, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, 
ogłaszanie wyników. 

 
§ 11 

 
1. Po zakończeniu wszystkich części konkursu jury przyznaje uczestnikom nagrody. 
 
2. Nagrodę główną w klasyfikacji zespołowej – Puchar im. Armii Krajowej, otrzymują zespoły, 

które zajęły kolejno I, II i III miejsca. 
 

3. W kategorii indywidualnej nagradzane są miejsca I,II i III. 
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