REGULAMIN KONKURSU

TADEUSZ KOŚCIUSZKO - INŻYNIER I ŻOŁNIERZ
(VII edycja)

§1
1. Konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” organizuje Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kościuszki.
2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Politechniki Krakowskiej.

§2
1. Temat konkursu: „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
2. Cele konkursu:
a) rozwijanie zainteresowania historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem

działalności Tadeusza Kościuszki;
b) ukazanie Tadeusza Kościuszki jako bohatera narodowego, zasłużonego zarówno

w zakresie obronności kraju, jak i w dziedzinie nauk technicznych;
c) utrwalenie wizerunku Tadeusza Kościuszki jako patrona Politechniki Krakowskiej.

§3
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół

ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów I i II stopnia. W konkursie nie mogą brać
udziału studenci kierunku historia.
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2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie:

a) U - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
b) S - studenci szkół wyższych.
3. Laureaci konkursu (finaliści) otrzymują następujące nagrody:
a) za zajęcie pierwszego miejsca - tablet multimedialny i 2000 złotych;
b) za zajęcie drugiego miejsca - notebook i 1500 zł;
c) za zajęcie trzeciego miejsca - odtwarzacz MP4 i 500 zł;
d) za zajęcie miejsc od 4 do 10 - nagrody książkowe oraz gadżety związane z

Politechniką Krakowską;
e) najlepsi trzej uczniowie otrzymują dodatkowe punkty na wszystkie kierunki

studiów I stopnia z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu i inżynieria
wzornictwa przemysłowego:
i.
ii.

na kierunku architektura: 100, 60 i 40 punktów zgodnie z poniższym
wzorem, podstawiając te punkty za x: W = R1 + R2 + (J + H + M + x)/6;
dla wszystkich pozostałych kierunków odpowiednio 50, 30 i 20 punktów.

f) W konkursie nie mogą brać udziału finaliści poprzednich edycji konkursu.
g) Nagrody o wartości przekraczającej 760 zł zostaną wydane po wpłaceniu przez

laureatów 10% wartości nagrody tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranej lub po potrąceniu należnego podatku z przysługującej nagrody pieniężnej.
§4
1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Rektora PK.
2. Siedzibą Komisji jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska

24, 31-155 Kraków.
3. Skład Komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl.
4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane

za pośrednictwem strony internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl oraz telefonicznie
przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, tel.:
12 628 20 65, 12 628 20 66.
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§5
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

a) I etap - test wiedzy on-line z 30 zamkniętymi pytaniami;
b) II etap – finał z pytaniami „na żywo”.
2. W I etapie konkursu maksymalnie 10% pytań może dotyczyć historii Politechniki
Krakowskiej.
3. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu zostanie udostępniony na stronie
internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl

§6
Organizacja I etapu konkursu.
1.

I etap konkursu (test on-line) organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej
www.kosciuszko.pk.edu.pl.

2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w I etapie konkursu rejestrują się na platformie
konkursowej za pośrednictwem strony internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl, w
terminie określonym przez Organizatora;.

3.

Najpóźniej 3 dni przed przeprowadzeniem testu on-line osoby, które zarejestrowały się
i aktywowały swoje konta na platformie konkursowej, otrzymują na podany podczas
rejestracji adres e-mail link do testu on-line, który zostanie aktywowany w dniu
przeprowadzenia testu o godzinie podanej w treści e-maila.

4.

Aby przystąpić do testu on-line, uczestnik musi wpisać login i hasło, które ustalił
podczas rejestracji konta na platformie konkursowej.

5.

Uczestnicy odpowiadają na pytania zamknięte w wyznaczonym i ograniczonym czasie.

6.

Na sumę punktów uzyskanych w I etapie konkursu składają się:
a) punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi – 1 punkt za każdą poprawną
odpowiedź,
b) punkty za niewykorzystany czas – 0,5 punktu za każdą pełną minutę
niewykorzystanego czasu.

7. Do II etapu konkursu (finału) przechodzi 10 osób (finalistów) z największą liczbą punktów

- po 5 osób z każdej kategorii (U i S).
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8. W wypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników decydować będzie

dokładny czas udzielenia odpowiedzi.
9. Wyniki testu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu w ciągu 4 dni od jego

zakończenia.
§7
Organizacja II etapu konkursu (finału).
1. Finał konkursu odbywa się na terenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
2. Do rywalizacji przystępuje 10 uczestników (finalistów), z największą liczbą punktów

zdobytych w I etapie konkursu - po 5 z kategorii U i S.
3. Jeżeli osoba z grona zwycięzców pierwszego etapu nie zgłosi się w terminie przewidzianym

w harmonogramie, jej miejsce zajmuje osoba znajdująca się na następnej pozycji na liście
rankingowej testu on-line.
4. Finał konkursu składa się z 20 serii pytań. W każdej serii uczestnik musi udzielić odpowiedzi

na jedno pytanie w ciągu 15 sekund - za poprawną odpowiedź otrzymuje 10 punktów. O
przyznaniu punktów, w razie wątpliwości, decyduje Komisja Konkursowa.
5. Zwycięzcą konkursu zostaje zawodnik z największą liczbą punktów. O kolejności miejsc

pozostałych uczestników decyduje liczba zdobytych punktów.
6. W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów,

o ich kolejności decyduje liczba punktów zdobyta w I etapie konkursu, a jeśli i ona jest taka
sama, to czas udzielenia odpowiedzi na pytania w I etapie konkursu.
7. Uczestnicy finału konkursu przyjeżdżają do Krakowa na własny koszt.

§8
Wykaz literatury.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derej P., Zieleńce –Mir – Dubienka 1792, Kraków 2000;
Hapanowicz P., Kościuszko – Żołnierz Wolności, Kraków 2008;
Hapanowicz P., Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki, Kraków 2010;
Kościuszko w hołdzie, red. M. Rokosz, Kraków 1994;
Morkowski J., Drewnowski B., Kościuszko w Szwajcarii 1815-1817, Warszawa 2016;
Pachoński J. L., Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa-Kraków 1984;
Otrębski T., Kościuszko 1893-1896, Kraków 1994;
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8. Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja, red. T. Kulak, M.
Frančic, Kraków 1996;
9. Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, Kraków 2017.
10. Wesołowski J., Kościuszko, Kraków 2017;
11. Storozynski A., Kościuszko. Książę chłopów, Warszawa 2011;
12. Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1994;
13. Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817, Warszawa 1991;
14. Zahorski A., Naczelnik w sukmanie, Kraków 1990;
15. Zahorski A., Powstanie kościuszkowskie [w:] Trzy powstania narodowe:
kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, red. Zajewski W., Warszawa 2001.
§9
W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje
Organizator konkursu.
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