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Regulamin 
Konkurs historyczny i fotograficzny – „Codzienność w 

PRL-u” 

ZAKRES TEMATYCZNY 
1. Społeczeństwo w czasach PRL-u od 1945 do 1989 roku

2. Kultura, sztuka i literatura, kino, teatr

3. Rzeczy codziennego użytku

4. Życie codzienne Polaków w PRL-u

5. Gospodarka i jej wpływ na życie Polaków

Konkurs historyczny  
I etap 
10.01. (wtorek) godzina 8:50-9:45 

Test wiedzy, tylko zadania zamknięte. 

II etap  

17.01. (wtorek) godzina 8:50-9:45 

Test wiedzy, będą zadania zamknięte i otwarte. 

Do drugiego etapu przechodzi minimum 5 osób, które uzyskały przynajmniej 80% z testu. 

Konkurs fotograficzny 

Należy sfotografować upozorowaną scenę z życia codziennego w PRL-u. Może to być 

mieszkanie z meblościanką i kryształami i niedzielny obiad – wszyscy w strojach z epoki, 

kupowanie dżinsów na bazarze itp. Możecie wziąć statystów, ale pamiętajcie, że muszą 

wypełnić dokument o przetwarzaniu danych osobowych. Także nie zapomnijcie przy 

zgłoszeniu do konkursu poinformować mnie o ilości statystów na waszych zdjęciach. 

Nie dotyczy to osób ze szkoły. Można wykonać maksymalnie 3 zdjęcia. Nie wolno ich 

poprawiać, w żadnym programie graficznym. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub 

w sepi. 

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 20.01. na adres noyer@onet.pl 

Propozycje bibliografii do wykorzystania: 
Encyklopedia Szkolna. Historia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993. 

Podręcznik do historii klasa I, Dariusz Stola, wyd. PWN. 

mailto:noyer@onet.pl
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Podręcznik do historii rozszerzonej cz. IV, Zrozumieć przeszłość, Dzieje najnowsze po 

1939 roku, Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, wyd. Nowa Era. 

Pomocnik Historyczny wydawany przez Politykę "Stalinizm po Polsku" i "Dekada Gierka" 

Historia dla maturzysty, Anna Radziwiłł i Wojciech Roszkowski, wyd. PWN. 

Strony Internetowe t.j.  

https://historia.org.pl/2014/08/02/moda-prl-u/ , 

http://culture.pl/pl/artykul/kuchnia-prl-dla-niezaawansowanych , 

http://histografy.pl/zestawienia/kultowy-sprzet-agd-i-rtv-okreuprl/ , 

https://retro.pewex.pl/ 

oraz Kroniki filmowe PRL lata 50 – 80 

Rozmowy z domownikami, którzy żyli w czasach PRL-u 
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