Konkurs “Na Grunwald!”
Konkurs organizowany przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
oraz wydawnictwo Egmont
Regulamin
1. W Konkursie “Na Grunwald!” mogą wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich w wieku 6-19 lat.
2. Konkurs organizowany jest przez Polski Portal
Edukacyjny Interkl@sa oraz wydawnictwo
Egmont, wydawcę gry “Na Grunwald!”.
3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na
pytania testowe.
4. Poprawne odpowiedzi na pytania należy wysłać
na adres portal@interklasa.pl w temacie maila
wpisując “Na Grunwald!” do 30 września 2010 r.
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę
konkursową.
5. W e-mailu zatytułowanym “Na Grunwald!”, oprócz odpowiedzi na pytania konkursowe,
powinny znaleźć się pełne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, adres
zamieszkania, nazwa i adres szkoły) oraz zgoda na przetwarzanie jego danych
osobowych. Uczestnicy konkursu będący osobami niepełnoletnimi nie mogą
samodzielnie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, muszą zatem
otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna i potwierdzić w mailu, iż taką zgodę otrzymali,
podając również adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego („Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.
Moja zgoda potwierdzona została przez moich rodziców/ opiekunów prawnych.”).
6. Nagrodzona zostanie pierwsza, piętnasta i trzydziesta osoba, która prześle poprawne
odpowiedzi. Nagrodami są gry “Na Grunwald!”.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, o ile w konkursie nie
weźmie udziału odpowiednia ilość uczestników.
8. Wyniki opublikowane zostaną na łamach portalu www.interklasa.pl do 15 października
2010 roku. Nie ma możliwości odwołania od wyników.

Test konkursowy
1.

2.

3.

4.

5.

W którym roku podpisano Pokój Toruński kończący wojnę trzynastoletnią?
a)

1456

b)

1466

c)

1468

Jaka bitwa miała miejsce 10 października 1410 roku?
a)

bitwa pod Grunwaldem

b)

bitwa pod Płowcami

c)

bitwa pod Koronowem

W jakim mieście znajduje się obecnie siedziba wielkiego mistrza Zakonu krzyżackiego?
a)

w Wiedniu

b)

w Malborku

c)

w Berlinie

Kto ze strony krzyżackiej podpisał Pokój Toruński w 1411 roku?
a)

Ulrich von Jungingen

b)

Heinrich V von Plauen

c)

Ludwig von Erlichshausen

Czym jest „Banderia Prutenorum”?
a)

opisem bitwy pod Grunwaldem autorstwa Galla Anonima

b)

zbiorem listów wielkiego księcia litewskiego Witolda z czasów 1408 – 1411

c)

dziełem Jana Długosza z 1448 roku opisującym zdobyczne chorągwie krzyżackie
przechowywane na Wawelu

6.

Kiedy miało miejsce podpisanie traktatu krakowskiego poprzedzającego złożenie hołdu
pruskiego przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi I Staremu?
a)

10 marca 1525 roku

b)

9 kwietnia 1525 roku

c)

8 kwietnia 1525 roku

