
                            
 
 
 

            VII  KONKURS  HISTORYCZNY 
  

            DZIEJE  ZAMOJSZCZYZNY  NA PRZESTRZENI  WIEKÓW 

 
 
 

DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ Gimnazjalnych 
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 - NOSZĄCYCH IMIĘ „DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” 
   
 
 
 

Temat  VII  edycji  konkursu : 
 
 

„Wojna 1920 roku na  
Zamojszczy źnie”   

 
 
 
 

ORGANIZATORZY:  
 - ZESPÓŁ SZKÓŁ    PONADGIMNAZJALNYCH NR 4  IM.  
DZIECI     ZAMOJSZCZYZNY w ZAMOŚCIU 
- POLSKI ZWIĄZEK b. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH  
HITLEROWSKICH WIĘŹIEŃ  I OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH 

 
 
 
 
 



 
 
Zamość   2010 
 
 

 
Zadaniem  konkursu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu historii 

Zamojszczyzny na tle historii Polski,  wśród młodzieży  szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  regionu, oraz wszystkich  szkół noszących  im. 

„Dzieci  Zamojszczyzny”. Jednocześnie konkurs jest  formą uczczenia pamięci patrona 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. nr 4 – „Dzieci  Zamojszczyzny”. 

 W swych  założeniach  organizatorzy konkursu  poruszają w kolejnych edycjach  

, wybrane problemy  z dziejów regionu i państwa  polskiego od X do XX w. Temat  VII 

edycji konkursu jest związany z 90 rocznicą wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. 

 

 

6.  TERMINARZ konkursu:      
      

� - do 16  X  2010 r. – ogłoszenie konkursu  
   

� - do 23 X 2010 r. zgłoszenie udziału w konkursie przez  zainteresowane  
szkoły. 

 
  

� - do 30 X  2010 r. – przekazanie testów na eliminacje szkolne przez 
organizatorów,     szkołom, które  zgłosiły udział w konkursie 
 

� - eliminacje szkolne, przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa  w   
terminie pomiędzy  

                    2-6 XI 2010 r. 
 

� - do 18 XI 2010 r. – przesłanie listy uczestników ( 1-2 uczniów) na adres 
ZSP nr 4 
 

� - 25 XI 2010 r. – FINAŁ KONKURSU (godz. 10.00 hol ZSP nr 4 w 
Zamościu) 

 



 

 

 

KORESPONDENCJĘ DOTYCZĄCA KONKURSU NALE ŻY 
KIEROWAĆ NA ADRES: 
 
                  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 
                       UL.  J. PIŁSUDSKIEGO  65 
                       22- 400  ZAMOŚĆ       
                      ( KONKURS  HISTORYCZNY ) 
 
 
kontakt telefoniczny z nauczycielami historii organizującymi konkurs    -   tel. 084 639 26 38 
lub 638 43 14 ( pon-piąt. 9.30-14.00) 

nauczyciel historii: Andrzej Krukowski 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych. Konkurs jest 
dwuetapowy : A. eliminacje szkolne, B. finał międzyszkolny 

2. W finale biorą udział uczniowie zgłoszeni przez Szkolną Komisję Konkursową   
(w liczbie od 1-2 uczniów) 

3. Eliminacje szkolne oraz finał będą przeprowadzone w formie pisemnej ( test , 
interpretacja źródła hist., umiejętność posługiwania się mapą)  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu ustnego wśród 
finałowej trójki przy równej liczbie punktów. 

5. Obok konkursu indywidualnego będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa. 
Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie przez szkołę dwóch 
uczniów ( sumowane są punkty zdobyte przez uczniów danej szkoły w konkursie 
finałowym) 

6. Uczestników obowiązuje orientacja w problematyce „Dzieci Zamojszczyzny” – 
patron organizatora konkursu ( 1-2 pytania) 

7. Ocenę prac finałowych dokonuje komisja w składzie : Dyrektor ZSP nr 4, 
przedstawiciel środowisk kombatanckich, oraz po 3-5 nauczycieli historii – 
egzaminatorzy (1-2 reprezentujący organizatora , oraz po 2-3 reprezentujących 
szkoły  gimnazjalne  biorące udział w konkursie) 

8. Komisja  konkursowa rozstrzyga wszelkie kwestie sporne 
10. Organizator zapewnia nagrody dla finałowej trójki  
11. Organizator nie zwraca kosztów podróży 

 
 



 
 
 

ZAGADNIENIA: 

1. Przebieg wojny  polsko – bolszewickiej 1920 r. (ogólna znajomość 
wydarzeń) 

2. Charakterystyka  walk na Zamojszczyźnie w okresie wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r. ( obrona  Zamościa, bitwa pod  Komarowem) 

3. Społeczeństwo polskie w okresie działań wojennych 1920 r (postawy) 
4. Ogólna wiedza na temat przygotowań regionu do wojny  1920 r.  
5. Udział jednostek wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej 

(Petlurowców) w wojnie  1920 r na  Zamojszczyźnie. 
6. Uczestników konkursu  obowiązuje ogólna orientacja z zakresu mapy 

historycznej lat 1918-1921, ikonografii i źródeł 
 

LITERATURA (propozycje) 

1. „Bitwa lwowska i zamojska 1920 r.”  pod red. M. Tarczyńskiego ( źródła ) 
2. J. Piłsudski „Rok 1920” 
3. N. Davies „Orzeł biały czerwona  gwiazda”  
4. „Wojna o wszystko – opowieść o wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 

1920” pod red. W. Sienkiewicza 
5. „Bitwa warszawska  1920 r” [w] Mówią   Wieki  wyd. spec. Nr 3/2010A.  
6. R. Huss   „ Garnizon zamojski wczoraj i dziś” 
7. K. Czubara „”Dawniej w  Zamościu” 
8. J. Odziemkowski „ Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920” 
9. Encyklopedia  historii II R.P.  pod red. A. Garlicki, Z. Landau, W. 

Roszkowski 
10. Podręczniki szkolne do historii ( treść - chronologicznie odpowiadająca 

tematowi konkursu) 
 

 


