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KONKURS WIEDZY O MONTE CASSINO 

 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba, 

Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.” 

Jan Kochanowski  

 

 

 

Regulamin konkursu 

UWAGI   OGÓLNE 
  

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja  w Zespole Szkół  

Nr 2 w Kraśniku. 
2. Konkurs Wiedzy o Monte Cassino adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

województwa lubelskiego i składa się z etapu szkolnego i wojewódzkiego. 

3. Tematem konkursu jest historia II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz działania 

zbrojne podczas II wojny światowej. 

4. Konkurs obejmuje równolegle dwie formy: rozwiązywanie testu pisemnego oraz konkurs na 

prezentację multimedialną lub film. 

5. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

TEMAT I CELE KONKURSU 

 

1. Tematyka konkursu obejmuje: 

 

 walki zbrojne na terenie Polski w czasie II wojny światowej, 

 problematykę tworzenia Armii gen. Władysława Andersa w ZSRR w okresie II wojny światowej, 

 przebieg ewakuacji Armii gen. Andersa na Bliski Wschód, 

 szlak bojowy II Korpusu Polskiego a w szczególności udział w bitwie pod Monte Cassino 

 

2. Cele konkursu: 

 

 podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino, 

 popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego w  II wojnie  światowej ze szczególnym 

uwzględnieniem dokonań II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, 

 rozwijanie zainteresowań związanych z historią Polski i świata, 

 rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń. 

 

ORGANIZATORZY 
 

                                                Starostwo Powiatowe w Kraśniku 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku. 

 
Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji konkursowych w tradycyjnej formie, 

stosuje się § 11gb. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie                      

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1394). O przeprowadzeniu eliminacji konkursowych 

w trybie zdalnym (on-line) decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Szkolnej (Międzyszkolnej). W tym przypadku stosuje się 

procedurę zawartą w instrukcji będącej załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu.  
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TERMINARZ 

 

do 18.12.2020r. – zgłoszenie udziału w Konkursie 

02.02.2021r, godz. 10.00. – etap szkolny 
do 05.02.2021r. – przesyłanie protokołów i prac z etapu szkolnego do Zespołu Szkół Nr 2  w Kraśniku 

do 05.02.2021r. – przesyłanie do Organizatora Konkursu (Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku) prezentacji 

multimedialnych wraz ze zgłoszeniem (załącznik, nr 3) 

01.04.2021r. – etap wojewódzki i ogłoszenie zwycięzcy konkursu na prezentację multimedialną 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

 

2. Konkurs składa się z dwóch części: 

 etapu szkolnego 

 etapu wojewódzkiego 

 

3. Konkurs przebiega równolegle w dwóch formach: 

 rozwiązywanie testów pisemnych w etapie szkolnym oraz test pisemny i egzamin ustny w etapie 

wojewódzkim, 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu: 

„Bitwa pod Monte Cassino i jej znaczenie.”     
4. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku: 

www.rey.edu.pl 

 

5. Zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie wysyłając zgłoszenie (załącznik,                

nr 1) do 18 grudnia 2020r. na adres kkremlas@wp.pl 

       

Testy konkursowe na etap szkolny rozesłane zostaną do szkół najpóźniej do 01.02.2021r. 

 

6. Przebieg Konkursu: 

 

Etap I – szkolny 

 

- etap szkolny przeprowadzają nauczyciele historii z macierzystej szkoły, 

- w czasie tego etapu uczestnicy Konkursu rozwiązują test pisemny składający się z pytań różnego typu, 

- do finału przechodzą trzej uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki. W przypadku uzyskania                  

z testu takiego samego wyniku przez więcej niż trzy osoby, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję 

Szkolną ( sposób rozstrzygnięcia w tym wypadku organizator pozostawia osobom przeprowadzającym 

konkurs w szkołach ), 

- maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut, 

     - każdy uczestnik Konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych     

       przez wypełnienie Oświadczenia dołączonego do Regulaminu, 
- z przeprowadzonego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół (załącznik,  nr 2), który 

przesyła wraz z testami zakwalifikowanych uczniów i oświadczeniami o przetwarzaniu danych 

osobowych na adres Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku ( ul. gen.W.Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik )                  

w terminie do 05.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rey.edu.pl/
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Etap II – wojewódzki 

 

- etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,  

- Komisja konkursowa zostanie wyłoniona z nauczycieli – opiekunów, którzy zgłoszą    swoich uczniów 

do konkursu, 

- etap wojewódzki składa się z dwóch części: 

pisemnej – polegającej na rozwiązaniu testu złożonego ze zróżnicowanych pytań 

ustnej – polegającej na udzieleniu przed Komisją ustnych odpowiedzi na przygotowane wcześniej 

pytania, 

- do części ustnej Komisje egzaminacyjne kwalifikują 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę 

punktów z części pisemnej, 

- w przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu 

niż przyznana liczba miejsc kryteria dodatkowe określa Komisja egzaminacyjna 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
- zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, 

- drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno uczniowie z najwyższą liczbą punktów 

- wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzania finału 

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

 

 tematem konkursowej prezentacji multimedialnej lub filmu jest: „Bitwa pod Monte Cassino i jej 

znaczenie”, 

 prezentację wykonują zespoły w liczbie od jednej do trzech osób, 

 czas trwania filmu to maksymalnie 5 minut, ilość slajdów w prezentacji – do 30 slajdów, 

 oceniana będzie prawda historyczna, poprawność merytoryczna, oryginalny pomysł oraz 

poprawność techniczna prezentacji lub filmu, 

 prezentacja powinna zawierać autorów oraz materiały wykorzystane do jej opracowania, 

 zgłoszenia do Konkursu na prezentację (załącznik, nr 3) wraz z samą prezentacją należy wysłać na 

adres Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w terminie do 05.02.2021r., 

 prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora, 

 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu 

(01.04.2021r.) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku; pokaz zwycięskiej prezentacji uświetni 

uroczystości finałowe. 

 

NAGRODY 

 

1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe. 

3. Za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie na prezentację multimedialną (film) przewidziana jest 

nagroda rzeczowa. 

4. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy  

i podziękowania. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu (01.04.2021r.) w Zespole 

Szkół Nr 2 w Kraśniku. 
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PROGRAM KONKURSU 

 

Program składa się z dwóch bloków tematycznych: 

 

I Stały blok dla wszystkich edycji konkursu obejmuje problematykę tworzenia polskiej armii w ZSRR pod 

dowództwem gen. Władysława Andersa a następnie przekształcenia i przebieg walk tej armii od momentu 

jej powstania do końca II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem bitwy  pod Monte Cassino. 

 

II Zmienny blok tematyczny: 

„Walki zbrojne na terenie Polski w okresie II wojny światowej” 

 

1. Kampania polska 1939r.: 

a) niemieckie plany ataku na Polskę, 

b) polskie przygotowania obronne, 

c) przebieg walk od 1.09 – 6.10.1939r., 

d) atak ZSRR na Polskę i walki z armią radziecką, 

e) bilans wojny obronnej. 

2. Walki na ziemiach polskich w 1944r.: 

a) plan „Burza”, 

b) operacja „Bagration” ( czerwiec – lipiec 1944 ), 

c) Polska lubelska, 

d) Powstanie Warszawskie, 

 

 

LITERATURA. 

 

 pytania konkursowe na etapie szkolnym obejmować będą materiały zawarte: 

- na stronach internetowych: www.montecassino.org.pl, 

- w oparciu o literaturę:  

     Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 1998 

 

 pytania konkursowe wojewódzkim obejmować będą materiały zawarte dodatkowo  

w oparciu o literaturę: 

 

Czerkawski Tadeusz Mieczysław, Byłem żołnierzem gen. Andersa, Warszawa 1991 

Parker Matthew, Monte Cassino – opowieści o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Poznań 

2005 

Piekałkiewicz Janusz, Monte Cassino,Warszawa 2003, 

Szmagier Krzysztof, Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993 

Żdanowicz Witold, Monte Cassino. Ankona. Bolonia 1944-2004. Żołnierze 2 Korpusu Polskiego we 

Włoszech, Katowice-Warszawa 2004 

Wawer Zbigniew, Monte Cassino, Warszawa 2009 

Wawer Zbigniew, Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego, Warszawa 2009 

 

 

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela 

Katarzyna Kremlaś: kkremlas@wp.pl; tel. 661 812 872 

Kontakt: 
Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. gen. Wł.Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik, tel. 81 825 60 16, 

www.rey.edu.pl 

 

 

 

 

http://www.montecassino.org.pl/
mailto:kkremlas@wp.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Monte Cassino 

 

 

 

 

       ……………………….dn……………….. 

……………………………………    

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

…………………………………… 

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie Wiedzy o Monte Cassino 

 

 

 
Komisja Szkolna w składzie: 

 

- Przewodniczący Komisji……………………………………………………………………… 

 

- Członkowie Komisji………………………………………………………………………….. 

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się………………uczniów. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły      Przewodniczący Komisji 

 

 

 

……………………………..     …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu I Konkursu Wiedzy o Monte Cassino 

 

 

 

 

       ……………………….dn……………….. 

……………………………………    

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

…………………………………… 

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail) 

 

 

 

Protokół eliminacji szkolnych   

Konkursu Wiedzy o Monte Cassino 

 

 

 
Na podstawie eliminacji szkolnych, w których wzięło udział………………uczniów, Komisja Szkolna                   

w składzie: 

 

- Przewodniczący…………………………………………………………………………….. 

 

- Członkowie…………………………………………………………………………………. 

 

stwierdza, że do II etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: 

 

1………………………………….. ……………… …………………………………. 

imię i nazwisko   liczba punktów imię i nazwisko opiekuna 

2……………………………………………………. ………………………………… 

 imię i nazwisko  liczba punktów imię i nazwisko opiekuna 

3……………………………………………………. ……………………………...  

 imię i nazwisko  liczba punktów imię i nazwisko opiekuna 

 

Do protokołu Komisja dołącza prace zakwalifikowanych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły      Przewodniczący Komisji 

 

 

 

……………………………..     …………………………………. 
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Załącznik nr 3  do Regulaminu I Konkursu Wiedzy o Monte Cassino 

 

 

 

       ……………………….dn……………….. 

……………………………………    

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

…………………………………… 

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail) 

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie na prezentację multimedialną 

 

„Bitwa pod Monte Cassino i jej znaczenie” 

 

 

 
Dane opiekuna zespołu: 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………….. 

 

Funkcja……………………………………………………………….. 

 

Informacja o uczestnikach: 

 

1…………………………………………………………………………………….. 

 imię i nazwisko     klasa 

2……………………………………………………………………………………. 

 imię i nazwisko     klasa 

3. …………………………………………………………………………………… 

 imię i nazwisko     klasa 

 

 

Forma pracy (należy wskazać tylko jedną formę): 

 

prezentacja multimedialna  

 

film  

 

 

Dyrektor Szkoły      Przewodniczący Komisji 

 

 

……………………………..     …………………………………. 
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Załącznik, nr 4 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie                       

o ochronie danych osobowych zwane RODO ) – ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z realizacją Konkursu Wiedzy                   

o Monte Cassino. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

( imię i nazwisko uczestnika Konkursu ) 

 

Nr PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

 

ur…………………………………………………..w………………………………………………………… 

 

uczeń ( podać nazwę szkoły )…………………………………………………………………………………. 

 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu Wiedzy o Monte Cassino 

jest Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. gen. Wł. Sikorskiego 25. 

2. Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu na 

podstawie i w granicach przepisów prawa, wyłącznie w celu przeprowadzenia i udokumentowania 

Konkursu, w tym upublicznienia wyników poszczególnych etapów za pośrednictwem tradycyjnych            

i cyfrowych środków przekazu, oraz w celach sprawozdawczych. 

3. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji zadań 

wymienionych w pkt 2, a po jego upływie przez czas wymagany przez inne przepisy prawa. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione przez Zespół Szkół Nr 2                        

w Kraśniku innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań wymienionych w pkt 2. Zespół Szkół 

nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych w celach marketingowych oraz 

przeprowadzania jakichkolwiek badań i analiz niezwiązanych z organizacją Konkursu. 

5. Z uwagi na charakter Konkursu odmowa podania własnych danych jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w zawodach. 

6. Każdemu uczestnikowi Konkursu ( lub ich opiekunom – w przypadku osób niepełnoletnich ) 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania ich usunięcia bądź 

ograniczenia ich przetwarzania i przekazywania innym podmiotom. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..   …………………………………………… 

                data          podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik, nr 5 

 

 

 

 

Instrukcja postępowania w sytuacjach szczególnych 
 

 

 

 

W przypadku sytuacji zagrożenia pandemicznego Komisje Szkolne przeprowadzają 

eliminacje szkolne w trybie on line. Pozostałe wytyczne pozostają bez zmian. 

Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany organizacyjne w zależności od bieżącej 

sytuacji. 


