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 MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ W GRZE HISTORYCZNEJ TIMELINE Polska 

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy 

Nauczycieli i Uczniów szkół miasta Pruszcza Gdańskiego do udziału w TURNIEJU 

w grze historycznej TIMELINE Polska. Hasło turnieju : sto dat na stulecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Regulamin Turnieju  

 

Organizatorzy  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16 

Opiekunowie 

Nauczyciele historii: Anna Kokoszyńska, Milena Radziszewska- Senejko 

Uczestnicy 

Turniej adresowany jest do uczniów klas IV- VII szkół podstawowych z Pruszcza Gdańskiego. 

Gościem specjalnym jest drużyna Szkoły Podstawowej nr 11 z Elbląga. 

Cele 

 rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski; 

 uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

 trening pamięci, zdolności chronologicznego porządkowania wydarzeń; 

 popularyzowanie gier planszowych jako narzędzia edukacji. 

Zakres materiału 

Zakres wiedzy obejmuje daty, wydarzenia i postacie zawarte na 110 kartach do gry TIMELINE Polska 

wyd. REBEL 

Etapy turnieju 

 I etap- eliminacje szkolne- rozgrywki z wykorzystaniem gry TIMELINE Polska wyd. Rebel, 

przeprowadzane przez nauczycieli historii lub innych wyznaczonych przez dyrektora.  Każda 

szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięcioro uczniów. 

 II etap- turniej międzyszkolny przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu 

Gdańskim. 

Przebieg turnieju: 

Turniej składa się z 3 części: 



I część- rozgrywka turniejowa z wykorzystaniem gry TIMELINE Polska  

Punkty uzyskane przez uczniów jednej szkoły sumują się. 

II część- indywidualny test wiedzy  

Punkty uzyskane przez uczniów jednej szkoły sumują się. 

III część- drużynowa- drużyny (uczniowie z jednej szkoły) odpowiadają na pytania dotyczące 

wydarzeń z historii Polski oraz postaci historycznych zawartych na kartach Timeline. 

IV część- Runda „niespodzianka” z udziałem nauczycieli- opiekunów. 

O wyniku konkursu decyduje suma punktów uzyskana przez uczniów jednej szkoły we wszystkich 

trzech częściach. 

 

Zasady turniejowe: 

Zasady gry Timeline Polska  zostały zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb turnieju *.  

Nad przebiegiem rozgrywki czuwa prowadzący grę. 

W rozgrywce turniejowej zawodnicy będą grali przy 6 osobowych stolikach (liczba osób może się 

zmienić przy mniejszej liczbie zawodników) i otrzymają po 5 kart.  

Rozgrywka trwa 5 rund. Po ostatniej rundzie zostaje zakończona. Osoba prowadząca grę przyznaje 

punkty:  

4 – dla zawodników, którzy pozbyli się wszystkich kart;  

2 – dla zawodników, którzy popełnili 1 błąd;  

1 – dla zawodników, którzy popełnili 2 błędy; 

0 – dla pozostałych.  

UWAGA: Po błędnym zagraniu karty, gracz kładzie ją przed sobą stroną z datą do góry (ta karta 

oznacza popełniony błąd), gracz nie dobiera dodatkowej karty !!!.  

Wskazówki dla zawodników 

Zawodnicy mogą układać dowolnie swoje karty, które otrzymali na początku rozgrywki 

(lub po popełnionym błędzie) bez podnoszenia ich z poziomu stołu. 

Karty powinny być widoczne dla wszystkich graczy. 

Zawodnicy w czasie wykonywania ruchu: 

1) wskazują (lub wysuwają do przodu) kartę, którą zamierzają zagrać (mogą odczytać na głos jej 

nazwę), 

2) wskazują palcem, wśród kart tworzących oś czasu, miejsce, w które chcą zagrać/ położyć kartę  



3) prowadzący grę może poprosić o potwierdzenie wyboru karty lub miejsca, w które ma być 

zagrana. Grający ma jednoznacznie określić swój wybór. 

Prowadzący grę umieszcza kartę we wskazanym miejscu i tylko on może ją odwrócić! 

Zawodnikom nie wolno:  

- podnosić i przekręcać kart, 

- zakrywać ich treści dla innych graczy, 

- podpowiadać lub sugerować inny graczom miejsca, gdzie mają zagrać kartę. 

*opracowane przez Arka Gier/Szkolne Koło Gier Bez Prądu  

Ogólne zasady gry dostępne są na  stronie oraz 

https://www.rebel.pl/repository/files/instrukcje/Timeline/TIMELINE%20Polska%20zasady.pdf  

 

Termin i miejsce : 

27.04.2018 r. , Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdański, ul. Kasprowicza 16 

 

Komisja turniejowa 

Nad przebiegiem rozgrywki turniejowej czuwaj prowadzący grę. Wszystkie kwestie sporne 

rozstrzygają organizatorzy. Komisja Turniejowa, przyznaje punkty za odpowiedzi drużynowe zgodnie 

z przygotowanym przez organizatorów kluczem. 

Komisję turniejową tworzą: nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim 

oraz wszyscy nauczyciele- opiekunowie uczestników turnieju. 

Komisja turniejowa sporządza protokół z przeprowadzonych rozgrywek i ogłasza ich wyniki. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie szkoły do udziału do dnia 13.04.2018r. 

w sekretariacie szkoły, listownie na adres szkoły (83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kasprowicza 16) lub  

mailowo na adres : szkola4pruszcz@op.pl,  kokoszynskaanna@gmail.com (załącznik nr 1) oraz 

przesłanie do dnia 20.04.2018r.  Karty zgłoszenia szkoły z imiennym wykazem  uczestników 

oraz opiekunów (załącznik nr 2). W tytule proszę podać : TURNIEJ TIMELNE POLSKA 

Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w turnieju, zobowiązany jest przedłożyć wypełnioną Zgodę 

na udział ucznia w turnieju (załącznik nr 2) podpisaną przez rodzica.  

Podpisując kartę zgłoszenia udziału w turnieju rodzic prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby turnieju oraz publikacje wyników w Internecie. 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXV5Y3U6rKU
https://www.rebel.pl/repository/files/instrukcje/Timeline/TIMELINE%20Polska%20zasady.pdf


Załącznik 1          Pieczęć szkoły 

 

 

 

Karta zgłoszenia do MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU W GRZE HISTORYCZNEJ 

TIMELINE Polska 

 

Nazwa szkoły  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły   

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opiekun  (imię i nazwisko nauczyciela) 

 …………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy do kontaktu 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2          Pieczęć szkoły 

 

 

 

Karta zgłoszenia do MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU W GRZE HISTORYCZNEJ 

TIMELINE Polska 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa szkoły  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły   

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opiekun  (imię i nazwisko nauczyciela) 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Zgoda na udział w MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU W GRZE HISTORYCZNEJ  

TIMELINE Polska 

 

Imię (imiona) ucznia ..............................................................................................., 

 

Nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………………………………, 

 

Nazwa szkoły  ........................................................................................................., 

 

Adres szkoły ...........................................................................................................,  

 

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2017/2018   .................,       

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 922): 
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu, zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika jest 
organizator konkursu, 
b) dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu, 
c) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy, 
d) obowiązek podania danych osobowych przez uczestników konkursu wynika z § 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.) 
 
 
    ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka 
na stronach internetowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 922). 

 
 
 
 
….......................................................     …................................................... 
 miejscowość, data           podpis rodzica  


