
 

 

Konkurs historyczno-krajoznawczy 

Regulamin 

 

Organizator: Grupa Dobra Myśl, Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej, partner 

Spółdzielnia Grastar 

Konkurs skierowany jest do uczestników Rajdu z klas IV–VIII szkół podstawowych 

oraz kl. III gimnazjum. 

Konkurs jest podzielony ze względu na wiek uczestników: 

 wersja 1 – dla uczniów zaproszonych szkół oraz uczniów kl. VI-VIII oraz III Gimnazjum. 

 wersja 2 (mini) – dla uczniów młodszych (gospodarzy i gości). 

 

Konkurs w formie testu przeprowadzą przewodnicy na trasach rajdowych. Testy sprawdzi 

jury Organizatora w Małym Skansenie. 

Przyznane zostanie 1., 2. i 3. miejsce w konkursie dla starszych i 1., 2. i 3. miejsce w konkursie 

mini – na podstawie największej liczby zdobytych punków. 

Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – wręczenie odbędzie się przy ognisku na 

zakończenie rajdu. 

Osoby zainteresowane rywalizacją w tym konkursie zachęcamy do zapoznania się z 

informacjami na temat geografii i podziału administracyjnego powiatu brzozowskiego.  

 

 



 

Przykładowe zagadnienia: 

 jakie gminy wchodzą w skład powiatu brzozowskiego, 

 rozpoznawanie herbów powiatu i gmin 

 patron powiatu, patron gminy Brzozów, 

 najważniejsze zabytki 

 sąsiedztwo powiatu brzozowskiego. 

Interesują nas podstawowe informacje, które z łatwością można znaleźć, przeglądając mapę 

geograficzną i administracyjną powiatu. 

Tegoroczny rajd odbywa się pod hasłem „Ścieżką słowiańskiej legendy”, dlatego w drugiej 

części testu pojawią się podstawowe pytania z historii Słowian. 

Oto ZAKRES TEMATYCZNY, nie trzeba się tego uczyć, wystarczy trochę poczytać, pooglądać! 

1. Pochodzenie Słowian http://www.national-geographic.pl/ludzie/skad-sie-wzieli-

slowianie?page=6#article-content 

2. Podział plemion słowiańskich (Słowianie zachodni, południowi, wschodni) 

http://www.tomaszewska.com.pl/25.slowianie.pdf 

3. Organizacja społeczna Słowian (ród, opole, plemię) 

http://www.tomaszewska.com.pl/25.slowianie.pdf 

4. Wierzenia Słowian (miejsca kultu: święte gaje, Góra Ślęża, Łysa Góra, bóstwa: 

Swaróg, Swarożyc, Perun, Weles/Wołos, Marzanna, Świętowit) – 

www.bogowieslowianscy.pl  

5. Imiona słowiańskie (https://www.slawoslaw.pl/zycie-ludzkie/imiona-slowianskie/ 

oraz inne ciekawe tematy również na tej stronie – www.slawoslaw.pl) 

6. Święta i tradycje słowiańskie (Noc Kupały, Szczodre Gody, Święto Plonów, 

postrzyżyny ) https://culture.pl/pl/artykul/niezapomniane-obrzedy-i-zwyczaje-

slowianskie 

7. Plemiona polskie (Pomorzanie, Wolinianie, Pyrzyczanie, Polanie, Wiślanie, 

Lędzianie, Mazowszanie, Bobrzanie, Dziadoszanie, Golęszyce, Ślężanie, Opolanie) 

http://muzeumgniezno.pl/fotki/files/files/aktualnosci/2017-

08/ORGANIZACJA%20SPOLECZNA%20PLEMION%20POLSKICH.pdf 

8. Początki państwa polskiego (państwo Polan) https://vod.tvp.pl/video/spor-o-

historie,narodziny-panstwa-polan,7040913 (bardzo fajny film, ale trzeba przetrzymać 

reklamy) 

Na rajdowych postojach najważniejsze fakty zostaną przedstawione i omówione – trzeba 

uważnie słuchać, jeśli chce się prawidłowo rozwiązać test. 

Powodzenia! 
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