
Regulamin konkursu wiedzy o Ostrołęce 

„Czy znasz swoje miasto?” 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Czy znasz swoje miasto?”, zwanego dalej „konkursem” jest Miasto 

Ostrołęka. 

2. Współorganizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego 

w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. 

3. Za przeprowadzenie oraz obsługę merytoryczną i techniczną konkursu odpowiedzialni są:  

a) koordynacja działań i obsługa medialna - Wydział Oświaty i Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą Plac Gen. Józefa Bema 1,  07- 410 Ostrołęka,  

b) obsługa techniczna, organizacyjna - Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego 

z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 42, 07-410 Ostrołęka,  

c) obsługa merytoryczna – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika z siedzibą przy                

ul. R. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich 

klas szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ostrołęka oraz mieszkańców 

Miasta Ostrołęki z wyłączeniem osób z wykształceniem historycznym oraz organizatorów. 

 

II. Cele i zadania konkursu 
1. Zainteresowanie uczniów i mieszkańców dziejami Małej Ojczyzny - Ostrołęki. 

2. Poznanie biografii znanych Ostrołęczan. 

3. Popularyzacja wiedzy o działaniach wojennych i bohaterstwie Ostrołęczan. 

4. Motywowanie młodzieży i mieszkańców Ostrołęki do poznawania historii z perspektywy dziejów 

miasta. 

5. Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży. 

6. Poznanie zabytków, pomników i topografii miasta. 

7. Włączenie się w obchody 650-lecia nadania praw miejskich Miastu Ostrołęka. 

 

III. Adresaci konkursu 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas 

szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ostrołęka oraz mieszkańców Miasta 

Ostrołęki. 

 

IV. Przebieg konkursu 
Konkurs będzie trzyetapowy. 

Etap szkolny:  

 przeprowadzenie szkolnych eliminacji wśród uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych 

i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z zakresu tematycznego podanego przez 

organizatorów konkursu; 

 wytypowanie, na podstawie wyników eliminacji, po trzech uczniów z każdej szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej do następnego etapu konkursu; 

 eliminacje szkolne powinny się odbyć do 24 marca 2023 r.; 

 przesłanie danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu konkursu do 31 marca 

2023 r.; 
 za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

 

 

 



Etap miejski: 

 przeprowadzenie miejskich eliminacji w formie pisemnej w postaci testu  w dniu 20 kwietnia 

2023 r.  o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, ul. 

gen. J. Hallera 12, 07-410 Ostrołęka, w dwóch kategoriach: 

a) uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

b) mieszkańców Miasta Ostrołęki, 

 zgłoszenie uczniów i mieszkańców Ostrołęki do dnia 31 marca 2023 r. (zał. nr 1 do regulaminu) 

na biuro podawcze Urzędu Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce lub drogą 

mailową do p. Magdaleny Mieszkowskiej (magdalena.mieszkowska@um.ostroleka.pl) 

Wydział Oświaty, albo p. Aleksandry Boruch (aleksandra.boruch@um.ostroleka.pl) 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki; 
 do etapu finałowego przechodzi 10 najlepszych zawodników z każdej kategorii. 

Etap finałowy: 

 przeprowadzenie etapu finałowego w formie odpowiedzi na pytania w formie ustnej w dwóch 

kategoriach: 

a) uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

b) mieszkańców Miasta Ostrołęki, 

 

ZASADY OGÓLNE ETAPU FINAŁOWEGO 

1. Zawodnicy udzielają odpowiedzi na pytania prowadzącego konkurs. 

2. Czas do namysłu i rozpoczęcie odpowiedzi wynosi 3 sekundy. 

3. W trakcie odpowiedzi zawodnik nie może robić pauz dłuższych niż 3 sekundy. 

4. W przypadku złej odpowiedzi prowadzący konkurs podaje poprawną. 

5. Zawodnik może zgłaszać jakiekolwiek wątpliwości, w tym reklamacje dotyczące udzielonej przez 

siebie lub przez innego zawodnika odpowiedzi na pytanie, tylko prowadzącemu konkurs  

i najpóźniej do momentu zadania przez prowadzącego konkurs kolejnego pytania. 

6. W przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedzi na pytanie kończące daną rundę, zawodnik 

może je zgłosić tylko do momentu poinformowania zawodników przez prowadzącego konkurs o 

wyniku danej rundy. 

7. Z chwilą zadania przez prowadzącego konkurs kolejnego pytania, o którym mowa w pkt. 5 lub 

poinformowania zawodników przez prowadzącego konkurs o zakończeniu danej rundy zawodnik 

traci uprawnienie do podnoszenia jakichkolwiek wątpliwości czy reklamacji. Reklamacje  

zawodników zgłoszone poza sytuacjami określonymi w pkt. 5 i 6 nie będą rozpatrywane  

i uwzględniane. 

8. Osobą wyłącznie uprawnioną do rozpatrywania wszelkich reklamacji jest przewodniczący Komisji 

Konkursowej po naradzie z członkami Komisji. Jego decyzja w zakresie reklamacji jest  

jednoznaczna, ostateczna i wiążąca zawodników. Nie przysługuje od niej żadne odwołanie.  

Zawodnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń, które mogłyby dotyczyć lub być związane 

z decyzją Przewodniczącego Komisji Konkursowej w zakresie wątpliwości lub reklamacji. 

10. W przypadku utraty wszystkich szans prowadzący konkurs informuje zawodnika o zakończeniu 

konkursu. Zawodnik musi bezwzględnie zastosować się do tej reguły i pozostać na swoim miejscu, 

przesuwając krzesło do tyłu. 

11. Ewentualne wątpliwości zawodników dotyczące regulaminu muszą zostać wyjaśnione przed                   

rozpoczęciem etapu finałowego. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia ich organizatorom                     

konkursu. 

12. Na każdym stanowisku będą oznaczenia wskazujące tzw. szanse – zła odpowiedź lub brak  

odpowiedzi w ustalonym czasie - to utrata szansy. W całym etapie finałowym obowiązuje zasada, 

że utrata trzech szans w dowolnym etapie oznacza odpadnięcie z etapu finałowego, z wyjątkiem  

I etapu, w którym wyeliminowanie z etapu finałowego powodują dwie złe odpowiedzi. 
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I ETAP - rozpoczęcie  

Zawodnicy mają po trzy szanse. Etap składa się z dwóch rund. Brak poprawnej odpowiedzi na dwa 

pytania powoduje odpadnięcie z etapu finałowego. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak - zawodnik 

traci jedną szansę. Ci, którzy odpowiedzieli, co najmniej na jedno pytanie, przechodzą dalej. 

II ETAP 

W tym etapie każdy z zawodników ma tyle szans, ile wyniósł z I Etapu. Zawodnicy po udzieleniu 

poprawnej odpowiedzi wskazują dowolnego zawodnika do następnego pytania. Prowadzący                

rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie udzielił on dobrej                  

odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania kolejnym graczom tak 

długo, aż   padnie poprawna odpowiedź. Po udzieleniu dobrej odpowiedzi zawodnik musi wskazać 

do następnego pytania zawodnika spośród przeciwnej "piątki”, czyli zawodnicy z numerami 1-5 

wskazują zawodników od nr 6 do nr 10, zaś zawodnicy z numerami 6-10 wskazują zawodników z 

numerami od 1 do 5. Dotyczy to tylko pierwszego wskazania w etapie. Po każdej kolejnej dobrej 

odpowiedzi można wskazać dowolnego zawodnika, nie tylko z "przeciwnej piątki". W dalszym prze-

biegu etapu, jeżeli wskazany zawodnik nie odpowie poprawnie - traci jedną szansę, a wskazuje nadal 

zawodnik, który ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi. Decyzję o wskazaniu - podając odpowiedni 

numer przeciwnika - należy podjąć w ciągu trzech sekund. Po przekroczeniu czasu następuje utrata 

szansy i wskazuje ten zawodnik, który poprzednio dobrze odpowiedział. II Etap trwa do chwili, kiedy 

szanse zachowuje tylko trójka zawodników. 

III ETAP – FINAŁ 

Trójka zawodników, którzy zachowali szanse przechodzi do III etapu. Każdy zawodnik przed                          

rozpoczęciem rozgrywki III etapu ma trzy szanse i tyle punktów, ile szans zachował po dwóch eta-

pach. Trzy niepoprawne odpowiedzi lub ich brak - powodują odpadnięcie z etapu finałowego (utrata 

trzech szans). W tym etapie pada najwyżej 40 pytań. 

Etap III dzieli się na dwie części: 

I Część 

Prowadzący konkurs zadaje pytania wszystkim zawodnikom. Kto pierwszy się zgłosi (podniesie rękę) 

i poprawnie odpowie na pytanie, otrzymuje dziesięć punktów. Zła odpowiedź lub jej brak                                   

po podniesieniu ręki – to strata szansy. Jeżeli żaden z zawodników nie zgłosi się do odpowiedzi 

w ciągu trzech sekund od momentu zadania pytania - wówczas nikt nie traci szansy. Zawodnik, który 

pierwszy odpowie dobrze na trzy pytania, rozpoczyna drugą część tego etapu. 

II Część 

Zawodnicy mogą wskazywać innych lub sami odpowiadać na pytania. Za dobrą odpowiedź otrzy-

mują 

dziesięć punktów, a przy wskazaniu na siebie - dwadzieścia punktów i możliwość dalszego                               

odpowiadania lub wskazania dowolnego zawodnika. Za błędną odpowiedź lub jej brak w ustalonym 

czasie następuje strata jednej szansy i nadal wskazuje zawodnik, który uprzednio udzielił dobrej od-

powiedzi. W przypadku, gdy zawodnik wskazał na siebie i nie odpowiedział, prowadzący konkurs 

kieruje pytanie do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi podnosząc rękę. Jeżeli odpo-

wiedź jest poprawna, ten zawodnik, który jej udzielił, ma znów możliwość wyboru - albo odpowiada 

sam, albo wskazuje innego zawodnika. 

ZAKOŃCZENIE 

Zakończenie następuje w takich przypadkach: 

1. Zostaje jeden zawodnik (pozostali dwaj odpadli na skutek utraty trzech szans) i ten wygrywa, bez 

względu na liczbę punktów. Zawodnik odpowiada dalej, aż do wyczerpania pytań lub utraty                              

pozostałych szans, uzyskując w ten sposób możliwość powiększenia swego dorobku punktowego.               

Za każdą zachowaną szansę po wyczerpaniu puli pytań dolicza się po 10 punktów. Zwycięzca jest 

Laureatem konkursu. 

2. Kończy się pula 40 pytań. Zawodnikom dolicza się po 10 punktów za każdą zachowaną szansę. 

W ten sposób ustalony jest ostateczny wynik. Wygrywa ten zawodnik, który zgromadził więcej                  



punktów. Jeżeli dwóch lub trzech zawodników po skończeniu się pytań ma tę sama liczbę punktów,                  

organizator zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych trzech pytań. 

 etap finałowy odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Ostrołęckim Centrum Kultury, 

ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka (mała sala); 

 tytuł laureata konkursu wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?” otrzymują uczestnicy, 

którzy zajmą pierwsze miejsce w każdej z kategorii (uczniowie, mieszkańcy); 

 tytuł finalisty otrzymują wszyscy uczestnicy etapu finałowego. 

 

V. Zakres konkursu 

Zakres tematyczny: 

a) historia Ostrołęki, 

b) architektura, zabytki, pomniki i topografia Ostrołęki, 

c) wydarzenia kulturalne w Ostrołęce, 

d) muzyka i zespoły muzyczne w Ostrołęce,  

e) wydarzenia sportowe w Ostrołęce. 

Z każdej kategorii zostanie przygotowanych po 50 pytań, które będą wykorzystane w etapie miejskim 

i finałowym. 

Na etapie szkolnym zostanie podany zakres tematyczny z poszczególnych kategorii i dyrektorzy 

szkół biorących udział w konkursie odpowiedzialni są za przygotowanie pytań w formie testowej, 

sprawdzenie testów i wytypowanie zawodników do następnego etapu konkursu. 

Zalecana literatura: 

 Gołota Janusz, „Ostrołęka, Miasto i powiat w okresie międzywojennym”, Ostrołęka 2000; 

 Kielak Bernard „Patroni ostrołęckich ulic”, Ostrołęka 1983; 

 Kijowski Jerzy „Dzieje Ostrołęki 1944 – 2000”, Ostrołęka 2002; 

 Kijowski Jerzy „Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Ostrołęki i okolic”, Ostrołęka 

2008; 

 Kijowski Jerzy „Zosia i Karol w Ostrołęce”, Ostrołęka bez daty wydania; 

 Niedziałkowska Zofia „Kronika najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta Ostrołęki”, 

Ostrołęka 1989; 

 Niedziałkowska Zofia „Ostrołęka, Dzieje miasta”, wydanie 1-4, Ostrołęka 1967-2002; 

 Niedziałkowska Zofia „Zarys historyczny z dziejów miasta Ostrołęki”, Ostrołęka, trzy wydania 

1983, 1989,2019; 

 „Tygodnik Ostrołęcki” 1982-2023; 

 strony internetowe instytucji kultury, oświaty i sportu w Ostrołęce; 

 najważniejsze wydarzenia kulturalne, oświatowe i sportowe w Ostrołęce; 

 topografia i architektura Ostrołęki. 

 

VI. Nagrody 
1. Dla laureatów przewidziano nagrody, które zostaną wręczane na uroczystej sesji Rady Miasta 

Ostrołęki. 

2. Dla finalistów przewidziano upominki rzeczowe. 
 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Etap miejski: testy będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta 

Ostrołęki. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

a) dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki - przewodniczący Komisji; 

b) dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce - członek Komisji; 

c) 2 ekspertów z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika - członkowie Komisji; 

3. Etap finałowy: odpowiedzi zawodników będą oceniane przez ww. Komisję Konkursową. 

Najlepszy finalista, który zdobędzie największą liczbę punktów zostanie laureatem. 

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej. 



 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

z treścią załącznika nr 2 do regulaminu konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie                            

na potrzeby konkursu. 

3. Organizator konkursu jest administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu,                      

w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2019, poz. 

1781, z późń. zm.). 

 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 

regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii 

związanych z konkursem wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki. 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią regulaminu 

i przedmiotowy regulamin akceptuje. 

4. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Wydziałem        

Oświaty oraz z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ostrołęki (tel. 29 764 68 11 

wew. 247, 297). 

5. Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie: Urzędu Miasta Ostrołęki www.ostroleka.pl, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej www. mbpostroleka.pl i Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 

www.otn.ostroleka.pl. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


