Serdecznie dziękujemy za współpracę przy koordynowaniu
nadprogramowego konkursu Polskie Powstania Narodowe. Poniżej znajdą Państwo
wskazówki pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie testu. Wszystkim uczniom
życzymy powodzenia!!!

1. W dniu konkursu szkolny koordynator rozdaje uczestnikom testy i karty odpowiedzi.
2. Uczestnicy konkursu wpisują swoje imię i nazwisko w wyznaczonym polu na karcie
odpowiedzi, a następnie kodują je w odpowiedni sposób.
3. Każdy uczeń zaznacza również odpowiedni poziom testu, jaki rozwiązuje.
4. Przy każdym pytaniu na karcie odpowiedzi uczeń zaznacza odpowiedzi, które uważa
za słuszne. W razie pomyłki należy wziąć nową kartę odpowiedzi.
5. Kartę odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem. Zabrania się
używania ołówków, kolorowych flamastrów, kredek i korektora.
6. Konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
7. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator zbiera wypełnione karty
odpowiedzi i wraz z wypełnionym protokołem i potwierdzeniem wpłaty odsyła je
listem poleconym na adres organizatora.

1. Konkurs Polskie Powstania Narodowe organizowany jest przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
2. Celem konkursu jest propagowanie zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII).
4. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty
odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik
otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nie udzielenie odpowiedzi sprawia, że zawodnik
otrzymuje 0 punktów.
5. Konkurs Polskie Powstania Narodowe odbywa się w dniu:
21 IV 2022 r.
Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej
szkoły. Jeżeli organizacja pracy szkoły nie pozwoli na przeprowadzenie konkursu w wyznaczonym dniu,
mają Państwo pełne prawo na przeniesienie konkursu na termin późniejszy.
6. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
7. Konkurs Polskie Powstania Narodowe jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia
do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 12,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca na konto EDIEGO:
11,50 zł - gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
11,00 zł - gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.
Wpłaty należy dokonać do 22 IV 2022 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170

8. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart
odpowiedzi. W przesyłce znajduje się zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator
zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.
9. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 22 IV 2022 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię
dowodu wpłaty.
10. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.
Ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom uznania potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.
11. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem
zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
12. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową do szkolnej biblioteki.
13. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 3 VI 2022 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30 IX 2022 r.
14. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl

Zapraszamy Państwa do współorganizowania kolejnych konkursów EDI!

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
Konkurs Polskie Powstania Narodowe odbył się w dniu: ....................................................................
Ewentualne uwagi i problemy zaistniałe w czasie konkursu:

Kod szkoły nadany w konkursie:

<kodKreskowy>

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

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w konkursie:
kl. VII-VIII SP

kl. IV-VI SP

Poziom 1

.........

Poziom 2

.........

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do przekazanych danych
osobowych jest: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI; ul. Czarnołęcka 26D; 04-740 Warszawa; e-mail: edi@edi.edu.pl; NIP: 952-212-12-79.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.edi.edu.pl/wazne-pliki.
Oświadczam, że do dnia 22 IV 2022 roku wysłano listem poleconym karty odpowiedzi na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI,
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa oraz, wpłacono pieniądze za faktyczną liczbę odsyłanych kart odpowiedzi na konto:
89 1140 2017 0000 4102 1228 0170
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Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

