
KRAKUS OWYM   TROPEM 
konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń 

Załącznik 2: Zasady udziału w Konkursie     
kategoria wiekowa  klasy V – VI  Szkół Podstawowych 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI  szkół podstawowych.  
2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji                                 

i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, 
takich jak lekcje lub warsztaty muzealne oraz gra terenowa po Krakowie.  

3. Konkurs przybliża dzieje Królewskiego Miasta Krakowa, a temat tegorocznej edycji: ”KRAKÓW – miasto 
pełne skarbów” nawiązuje do 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa  

4. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.  
5. Ważne terminy:  

➢ Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 2.01.2023 do 28.02.2023 r.  
➢ I etap (szkolny) – 28.04.2023 r. - uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich 

szkół.  
➢ II etap (finał) –  18.05.2023 r. - finaliści będą uzupełniali testy konkursowe   
➢ Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 26.05.2023 r. 

O miejscu pisania testów finałowych oraz gali organizatorzy poinformują finalistów i ich opiekunów w 
terminie późniejszym z uwagi na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego. 

 

6. Wyniki testów laureatów finału (I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych) ukażą się na stronach 
internetowych organizatorów konkursu.  

7. Warunki uczestnictwa:  

• Zgłoszenie klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie od 2.01.2023 do 28.02.2023 r. należy 
dokonać  poprzez przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres:  
krakuskowym.tropem.2@gmail.com 
Każda klasa powinna zostać zgłoszona oddzielnie, wg podanego wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. 
Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.  
• Przeprowadzenie na terenie szkoły w dniu 28.04.2023 r.  I etapu konkursu, polegającego na wypełnieniu 
testu przez uczniów zgłoszonych klas. Szkoła ustala godzinę, o której wszystkie klasy biorące udział                                 
w konkursie będą pisały test. Testy będą przesyłane do 26.04.2023.r. w godzinach 9.00–15.30 na adres                       
e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego 
rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych. Przy ocenie testu nie należy 
obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest 
całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu.                      
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciel we własnym zakresie 
organizuje dogrywkę i wyłania jednego ucznia. Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, 
karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród 
(dotyczy to uczniów,  nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można było nim 
nagrodzić uczniów, którzy w klasie zdobyli II i III miejsce oraz wyróżnienia.  
 

 a/ Nauczyciel wyłania z klasy finalistę (jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów).  
 

LUB Nauczyciele danej szkoły za obopólnym porozumieniem wyłaniają najlepszych uczniów, (którzy uzyskali 
najwięcej punktów) niezależnie od przynależności do klasy. Ilość reprezentantów musi się jednak zgadzać z 
ilością zgłoszonych klas.  
 b/ W przypadku zgłoszenia uczniów klas V i VI (w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego) możliwe 
jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy V, jednego z klasy VI  
LUB decyzją nauczyciela – dwóch uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.  
• Nauczyciel rejestruje finalistę najpóźniej do 12.05.2023 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do 
finału (wg. dostarczonego wzoru) i przesłanie jej na adres mailowy Organizatora: 
krakuskowym.tropem.2@gmail.com  

• Uczniowi, biorącemu udział w finale  w dniu 18.05.2023 r. powinna towarzyszyć osoba dorosła.  
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• Prosimy o dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy 
testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez 
organizatorów.  

8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.  

9. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również 
odebrać do końca czerwca po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr:  

10. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:  

• lekcje /warsztaty w Muzeum Czartoryskich MNK prowadzone będą od 1.03.-30.04.2023 r.1  

• gra terenowa – realizowana przez Organizatorów w terminie 20.04.2023 czwartek. Zgłoszenie do gry 
terenowej po Krakowie (w załączeniu)2 należy przesłać na adres mailowy aburzynska@sto64.krakow.pl. 
 

W zgłoszeniu należy podać: numer lub nazwę szkoły, ilość uczniów, nazwisko nauczyciela, adres e-mailowy 
i telefon kontaktowy nauczyciela.  
 

11. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:  
a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska  „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat  

− rozdział I  - od wiadomości  o Barbakanie, Bramie Floriańskiej do końca rozdziału,    

− rozdział II - cały,  

− z rozdziału III - informacje o kościele Franciszkanów i Dominikanów  

− z rozdziału IV – informacje o  Janie Długoszu i Tadeuszu Kościuszce oraz legendy 

− rozdział VII – cały 
b) Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie 

Rozdziały:  

− Akademia Krakowska, 

− Święta królowa i odnowienie Akademii,  

− W gotyckiej szacie,  

− Arcydzieło Wita Stwosza,  

− Początki humanizmu nad Wisłą,  

− Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego. 
 

12. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, lekcji/warsztatów muzealnych i gry 
terenowej.  
 

14. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Burzyńska, tel. 695 996 566, e-mail: aburzynska@sto64.krakow 

                                                                           Anna Chachulska, tel.  575 744 400   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” 

kategoria wiekowa – klasy V-VI Szkół Podstawowych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

wysłać na adres e-mail: krakuskowym.tropem.2@gmail.com 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Klasa: (Każda klasa musi być zgłoszona oddzielnie)…………………………………….….(liczba uczniów)……………………. 

Zgłaszający (nauczyciel/opiekun): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt do zgłaszającego: e-mail: …………………………………………………………………Tel.: ……………………….………… 

 

 
1 Koszt udziału w lekcji muzealnej – 12 zł/ucznia 
2 Koszt udziału w grze terenowej – 12 zł/ucznia 
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„KRAKUSKOWYM TROPEM – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń” 

kategoria wiekowa – klasy V-VI Szkół Podstawowych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA GRĘ 

 wysłać na adres e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Ilość uczniów: …………………………………….……………………………………………………………………………...……………..…………. 

Imię i nazwisko opiekuna klasy: …………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Kontakt do opiekuna klasy: e-mail: …………………………………………………………………Tel.: ……………………….………… 


