Regulamin współzawodnictwa w ramach projektu „Poznawanie historii Armii
Krajowej z wykorzystaniem kodów QR”
Projekt „Poznawanie historii Armii Krajowej z wykorzystaniem kodów QR” realizowany jest
pod patronatem honorowym Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Ministra Edukacji Narodowej.
1. W ramach projektu moŜliwe jest współzawodnictwo w zakresie stopnia opanowanej
wiedzy oraz aktywności komunikacyjnej.
2. Udział we współzawodnictwie jest otwarty za wyjątkiem osób o wykształceniu
historycznym oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką historyczną XX wieku.
3. Podawane dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
współzawodnictwa..
4. Poziom opanowanej wiedzy identyfikowany jest za pomocą 16 sprawdzianów, które
moŜna podzielić na dwa sposoby:
• 13 krzyŜówek i 3 zadań z lukami;
• 6 sumarycznych (3 krzyŜówek i 3 zadań z lukami) i 10 cząstkowych (10
krzyŜówek).
5. Ogólna wiedza o Armii Krajowej sprawdzania jest za pomocą krzyŜówki i zadania
z lukami.
6. KrzyŜówki tematyczne dotyczą następujących wydarzeń:
• Akcja "Burza"
• Kadra dowódcza Armii Krajowej
• Powstanie Warszawskie
• Rozpracowanie pocisków V1 i V2
• Szpital Dzieciątka Jezus
• Szpital Ujazdowski
• Walki o Uniwersytet Warszawski
• Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej
• Walki w rejonie Polskiego Monopolu Tytoniowego
• Zdobycie budynku PAST
7. Sprawdzanie wiedzy w zakresie krzyŜówek tematycznych dokonywane jest takŜe
z wykorzystaniem dwóch krzyŜówek zbiorczych i dwóch zbiorczych zadań z lukami.
8. Aktywność komunikacyjna obejmuje:
• Wpis do "Księga gości"
• Wypełnienie ankiety "Poznawanie historii Armii Krajowej z wykorzystaniem kodów
QR"
• Wykorzystanie formularza kontaktowego do zgłaszanie uwag i propozycji oraz
moŜliwości opracowania kolejnych biogramów Ŝołnierzy AK i opisów wydarzeń
• Powiadomienie znajomych o stronie http://armiakrajowa.org.pl/historia/
9. Za rozwiązywanie opublikowanych sprawdzianów oraz za aktywność komunikacyjną
przyznawane są następujące punkty:
• 1 krzyŜówka o Armii Krajowej - maksymalnie 20 pkt,
• 1 zadanie z lukami o Armii Krajowej – maksymalnie 20 pkt,
• 10 krzyŜówek tematycznych – maksymalnie po 2 pkt, razem 20 pkt,
• 2 krzyŜówki zbiorcze z krzyŜówek tematycznych – maksymalnie po 5 pkt, razem 10
pkt,
• 2 zbiorcze zadania z lukami z krzyŜówek tematycznych – maksymalnie
odpowiednio po 10 i 5 pkt, razem 15 pkt,

• wpis do księgi gości i wypełnienie ankiety – po 3 pkt, razem 6 pkt,
• zgłoszenie uwag i propozycji oraz moŜliwości opracowania kolejnych biogramów
Ŝołnierzy AK i opisów wydarzeń, za pomocą formularza kontaktowego maksymalnie 5 pkt,
• powiadom znajomego - maksymalnie 4 pkt (do 4 listów za kaŜdy list 1 pkt, powyŜej
4 listów 4 pkt).
Zatem kaŜdy z rozwiązujących moŜe uzyskać za 20 aktywności (13 krzyŜówek,
3 zadania z lukami i 4 działania komunikacyjne) maksymalnie 100 punktów.
Dla krzyŜówek i zadania z lukami podana powyŜej liczba punktów dotyczy udzielenia
100% prawidłowych odpowiedzi, przy mniejszej ich liczbie przyznawane punkty są
proporcjonalne.
10. W zaleŜności od liczby punktów przyznaje się wirtualne medale wraz z dyplomami
poświadczającymi nadanie, które moŜna będzie samemu sobie wydrukować:
• Medal złoty – liczba punktów nie mniejsza od 90.
• Medal srebrny – liczba punktów nie mniejsza od 75 i mniejsza od 90.
• Medal brązowy – liczba punktów większa od 50 i mniejsza od 75.
11. KaŜda z osób otrzymujących medal złoty, która uzyska liczbę punktów większą od 95,
dodatkowo otrzyma:
• Tytuł „EKSPERT HISTORII ARMII KRAJOWEJ”.
• Przypinkę z tworzywa.
• Nagrodę ksiąŜkową.
12. Uzyskiwane liczby punktów przez poszczególne osoby wyświetlane będą w bieŜąco
aktualizowanym zestawieniu indywidualnym z podaniem przyjętego pseudonimu oraz
szkoły, klubu, instytucji czy uczelni - dostęp do zestawienia poniŜej. Zestawienie
będzie moŜna posortować według liczby zdobytych punktów. Przy takiej samej liczbie
punktów sortowanie następuje według sumarycznego czasu rozwiązywania zadań.
13. Przewiduje się okresowe organizowanie w budynku PAST konkursów finałowych
z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi na które będą zapraszane osoby, które uzyskały
100 pkt.
14. Uzyskiwane liczby punktów przez uczniów czy studentów szkół i uczelni wyświetlane
będą w na bieŜąco aktualizowanym zestawieniu zbiorczym obejmującym nazwę
szkoły/uczelni, liczbę uczestników oraz sumaryczną liczba punktów - dostęp do
zestawienia poniŜej. Zestawienie będzie moŜna posortować według liczby zdobytych
punktów. Przewiduje się wyróŜnianie dyplomami szkół i uczelni, których uczniowie
i studenci zdobyli największą liczbę punktów. Dla trzech pierwszych miejsc – co roku
będą przyznawane Medale Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku śołnierzy
Armii Krajowej”.
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