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REGULAMIN „TEST WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM”

Jestem wodzem, który nakłada obowiązki na tych, których kocha
Józef Piłsudski

I Organizator.
Organizatorem „TESTU WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM”, zwanego dalej
„Testem” jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, Dział Animacji Promocji
i Marketingu.
II Przedmiot Testu.
Przedmiotem Testu jest biografia Józefa Piłsudskiego.
III Cel Testu.
1. Celem Testu jest przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii
Polski XX w. i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego,
2. kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów
ojczystych,
3. uczczenie 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego,
4. włączenie młodzieży szkolnej z terenu miasta Bieska-Białej i powiatu
bielskiego w proces przygotowania się na obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości w 2018 r. poprzez zapoznawanie z treściami dotyczącymi
wydarzeń z przełomu XIX i XX wieku.
IV Pytania i odpowiedzi testowe.
1. Pytania i odpowiedzi testowe opracowują historycy.
2. Przy opracowaniu pytań testowych przyjmuje się zasadę, że odpowiedzi na
wszystkie pytania testowe można odnaleźć w książkach wymienionych na
końcu Regulaminu.

V Uczestnicy.
1. Test przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu miasta BielskaBiałej i powiatu bielskiego.
2. Uczestników Testu zgłasza nauczyciel, podając dane ucznia oraz szkoły.
3. Liczba uczestników Testu jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. Rejestracja.
1. Nauczyciel za pomocą formularza dołączonego do Regulaminu zgłasza 2
uczniów – uczestników testu.
2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. osobiście lub
drogą pocztową na adres”
Książnica Beskidzka
Dział Animacji, Promocji i Marketingu
ul. Słowackiego 17a
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie „Test Wiedzy o Józefie Piłsudskim”
1. Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem Testu. Zgłoszenie uczniów i szkoły do Testu jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wynikających
z Regulaminu Testu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
VII Przebieg Testu.
1. Test rozpocznie się 7 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Książnicy Beskidzkiej
w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a. w Sali konferencyjnej im.
Zofii Kossak- Szczuckiej.
2. Test polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu
w określonym czasie. Każdy uczestnik Testu otrzymuje takie same pytania
w tym samym czasie.
3. Po każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru odpowiedzi poprzez wybór
wybranego wariantu: A lub B lub C.
4. Uczestnik ma 20 min na odpowiedź od momentu rozpoczęcia testu.
Po upływie tego czasu testy muszą zostać odłożone, a następnie zebrane
zostaną przez Komisję Konkursową.
5. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych trzech wariantów jest prawidłowa.

6. Uczestnik nie ma możliwości dokonania zmiany raz zaznaczonej odpowiedzi.
7. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.
8. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej,
uczestnik nie uzyskuje punktu (0 punktów).
9. Po zakończeniu Testu nastąpi zliczenie i podsumowanie wyników.
10. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez wielu uczestników
testu i braku możliwości wyłonienia zwycięzców Testu, zorganizowana
zostanie dogrywka pomiędzy tymi osobami.
11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 8 listopada o godz.
17.00 w Saloniku Literackim. Uroczystości towarzyszyć będzie koncert "Niebo
złote ci otworzę” w wykonaniu Artura Gotza.
VIII Zwycięzca Testu.
1. Zwycięzcy Testu zostaną wyłonieni w ramach 2 kategorii:
odpowiadający uczniowie i najlepiej odpowiadająca szkoła.

najlepiej

2. Wyniki uczestników Testu będą zliczane na podstawie ilości poprawnych
odpowiedzi.
3. Informacje o zwycięzcach Testu (imiona i nazwiska uczestników Testu,
oznaczenie nazwy i adresu szkoły) zostaną opublikowane na stornie
Książnicy Beskidzkiej, na co nauczyciele, rodzice lub opiekunowie
uczestników Testu wyrażają zgodę.
IX Nagrody.
1. W kategorii najlepszy uczeń:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
2. W kategorii najlepiej odpowiadająca szkoła (1 nagroda).
3. Nagroda indywidualna zostanie wręczona również nauczycielowi, którego
zgłoszeni podopieczni osiągną najlepszy wynik. Nauczyciel zostanie wybrany
po zliczeniu sumy punktów zdobytych przez 2 uczniów przez niego
zgłoszonych.

X Postanowienia końcowe.
1. Regulamin

Testu
dostępny
www.ksiaznica,bielsko.pl

jest

na

stronie

internetowej

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Testu
w każdym czasie bez podania przyczyn. Z tego tytułu uczestnikom Testu nie
przysługują żadne roszczenia.
3. W Konkursie nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
XI Literatura na podstawie której opracowane zostaną pytania:
1. Warszawa Listopad 1918, Lech Wyszczelski, Bellona, Warszawa 2008, s.
31-50, 183-204
2. Piłsudski 1867–1935, Andrzej Garlicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008,
s. 19-58, 455-604
3. Józef Piłsudski, Włodzimierz Suleja, Zakład Narodowy im. Ossolinskich –
Wydawnictwo, Wydanie drugie 2004, s.96-195, 196-298
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO TESTU WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM
Nazwa szkoły:
..............................................................................................
Ulica, nr:
.........................................................................................................................
Kod pocztowy:
..................................................................................................................
Miejscowość:
....................................................................................................................
Telefon/fax, adres e-mail:
....................................................................................................
Adres e-mail oraz numer telefonu Opiekuna uczniów biorących udział w konkursie (in
ny niż adres szkoły):
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Imiona i nazwisko uczniów – uczestników Testu:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
O ś w i a d c z a m, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem TESTU WIEDZY O JÓZEFIE
PIŁSUDSKIM i akceptuję jego warunki - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww.
uczniów w zakresie i w celu wynikających z Regulaminy Testu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z201 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Pieczęć z adresem Szkoły

.........................................................................................

(data i odręczny podpis)

