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Internetowy konkurs „Polskie Symbole Narodowe”
Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach?
Sprawdź czy znasz odpowiedzi na te i inne pytania z nowego quizu
przygotowanego w oparciu o ekspozycję Biura Edukacji Narodowej Instytutu
Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz
hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole
narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów,
instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Zdobądź informacje o polskich symbolach narodowych i stań przed szansą wygrania nagród od IPN i
NBP!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym internetowym konkursie na podstawie
wystawy elementarnej IPN!
Sprawdź czy dobrze znasz polskie symbole narodowe!

Aby wziąć udział w konkursie należy:
Zapoznać się z wystawą elementarną "Polskie Symbole Narodowe"
pobrać darmową aplikację quizizz lub zalogować się na stronie joinmyquiz.com
wpisać kod doręczenia, który zostanie opublikowany w dniu 30.04.2021 r.

Kod doręczenia:  3408 7178
jako "Twoja nazwa na platformie quizizz" należy wpisać swój adres e-mail

Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych sponsorowanych przez:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

 
Nagrodą za zajęcie I-go miejsca jest srebrna moneta Piotr Michałowski o nominale 20 zł
ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz gry i publikacje
ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/98412,Polskie-Symbole-Narodowe.html
https://quizizz.com/join


Nagrodą za zajęcie II-go miejsca jest okolicznościowa moneta obiegowa 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości o nominale 5 zł ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział
Okręgowy w Lublinie oraz gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie.

Nagrodą za zajęcie III-go są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie.
 
Dowiedz się, czym są monety kolekcjonerskie NBP!

Pliki do pobrania
REGULAMIN QUIZZU "Polskie Symbole Narodowe" (docx, 475.77 KB) 30.04.2021 09:12
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