
załącznik 

do zarządzenia Nr 47/2018 

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU 

HISTORYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, 

PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

„WIELCY POLACY – TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

 

§ 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się wojewódzki tematyczny konkurs 

historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”, zwany dalej „Konkursem”. 

 

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej „Kuratorem”. 

 

§ 3. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, 

dotychczasowych gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych województwa lubuskiego. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej. 

 

§ 4. Konkurs jest formą upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

§ 5. Konkurs będzie uwzględniony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 

 

§ 6. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o wydarzeniach i postaciach 

związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i budową niepodległego państwa 

polskiego po pierwszej wojnie światowej, rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz 

kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej w oparciu o wiedzę historyczną. 

 

§ 7. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na wszystkich stopniach Konkursu. 

1. Tematyka Konkursu obejmuje historię Polski w latach 1864-1939, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizowanych na gruncie politycznym, militarnym, gospodarczymi 

kulturalnym działań wybitnych Polaków na rzecz odzyskania i rozwijania polskiej 

niepodległości. Podstawą merytoryczną Konkursu są wymagania określone w podstawach 

programowych przedmiotu „historia” dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym i szkoły branżowej I stopnia, poszerzone 

o wiadomości pochodzące z literatury, o której mowa w § 8. 

2. Główne zagadnienia będące przedmiotem Konkursu: 

1) Postawy i działania Polaków wobec zaborców na przełomie XIX i XX wieku; 

2) Literatura i sztuka jako forma walki o polskość na przełomie XIX i XX wieku; 

3) Narodziny i rozwój nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich; 

4) Dyplomatyczna i militarna działalność Polaków w okresie pierwszej wojny światowej; 

5) Walka o terytorialny i ustrojowy kształt odrodzonego państwa polskiego; 

6) Problemy gospodarcze odrodzonej Rzeczypospolitej i sposoby ich rozwiązania. 

 

§ 8. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia: 

1) H. Adamczyk-Szczecińska, A. Mańkowska, K. Zalewska, Słownik szkolny. Postacie 

historyczne, Warszawa 1997; 



2) Atlas historii Polski, mapy, komentarze, Warszawa 2000; 

3) M. Borucki, Szkolny leksykon historyczny. Fakty, biografie, pojęcia, Warszawa 1998; 

4) Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2007; 

5) M. Czajka, M. Klamer, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995; 

6) A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2014; 

7) Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993; 

8) Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1997; 

9) W. Roszkowski, Najnowsza Historia Polski 1914–1945 t. 1., Warszawa 2003; 

10) W. Sienkiewicz, Słownik historii Polski, Warszawa 2005; 

11) J. Skowronek, B. Snoch, Szkolny słownik historii Polski, czasy porozbiorowe, t. II, 

Warszawa 1997; 

12) Snoch B., Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Warszawa 1990; 

13) J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2003; 

14) M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992; 

15) R. Zieliński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, Warszawa 1968. 

 

§ 9. 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa, zwana 

dalej „Komisją” powołana przez Kuratora. 

2. Siedzibą Komisji jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej 

„Kuratorium”, ul. Jagiellończyka 10, tel. (95) 720-84-12, e-mail: kuratorium@ko-

gorzow.edu.pl; strona internetowa: www.ko-gorzow.edu.pl. 

 

§ 10. 1. Udział uczniów szkoły w Konkursie następuje na podstawie zgłoszenia, za 

pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Kuratorium pod adresem: 

ko-gorzow.edu.pl/konkurshistoryczny. 

2. Termin zgłoszenia szkoły do Konkursu: do dnia 28 września 2018 roku. 

 

§ 11. Konkurs organizowany jest trzystopniowo: 

1) I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 1-5 października 2018 r.; 

2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 25 października 2018 r.; 

3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 6 listopada 2018 r. 

 

§ 12. 1. Zawody szkolne przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez 

dyrektorów szkół, na następujących zasadach: 

1) zawody polegają na rozwiązaniu testu pisemnego opracowanego przez Komisję 

udostępnionego na stronie Kuratorium pod adresem: ko-

gorzow.edu.pl/konkurshistoryczny w dniu 1 października 2018 roku; 

2) na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut; 

3) szkolne komisje konkursowe przeprowadzają zawody w dowolnym dniu w terminie od 

1 do 5 października 2018 roku; 

4) szkolne komisje kwalifikują do zawodów rejonowych nie więcej niż 5 uczniów, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów; 

5) po przeprowadzeniu zawodów szkolnych, szkolne komisje konkursowe w terminie do 

8 października 2018 roku przekazuje w formie zgłoszenia listę uczniów 

zakwalifikowanych do zawodów rejonowych na adres Kuratorium (w formie pisemnej 

oraz w formie elektronicznej na adres: e-mail: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 

2. Organizacja etapu szkolnego nie ma charakteru obligatoryjnego: dyrektor szkoły 

może przyjąć inną formę kwalifikacji uczniów do zawodów rejonowych. Warunkiem 

http://www.ko-gorzow.edu.pl/
mailto:a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl


przystąpienia uczniów szkoły do zawodów rejonowych jest przesłanie zgłoszenia na adres 

i w terminie podanym w ust. 1 pkt 5. 

 

§ 13. 1. Zawody rejonowe przeprowadza Komisja w dniu 25 października 2018 roku. 

2. Informacja o miejscach przeprowadzenia zawodów rejonowych zostanie opublikowana 

na stronie internetowej Kuratorium w terminie do dnia 12 października 2018 roku. 

3. Komisja przeprowadza zawody rejonowe na następujących zasadach: 

1) zawody polegają na rozwiązaniu przygotowanego przez Komisję pisemnego testu 

z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą 

mieć charakter interpretacji źródeł historycznych lub opisania wybranych zagadnień; 

2) na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut; 

3) Komisja kwalifikuje do zawodów wojewódzkich uczestników, którzy uzyskali co 

najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów; 

4) ogłoszenie wyników zawodów rejonowych oraz miejsca przeprowadzenia zawodów 

wojewódzkich nastąpi w terminie do 31 października 2018 roku na stronie internetowej 

Kuratorium. 

 

§ 14. 1. Zawody wojewódzkie przeprowadza Komisja w dniu 6 listopada 2018 roku, na 

następujących zasadach: 

1) zawody polegają na rozwiązaniu przygotowanego przez Komisję pisemnego testu 

z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru, pytaniami otwartymi, które mogą mieć 

charakter interpretacji źródeł historycznych lub opisania wybranych zagadnień; 

2) na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut; 

3) tytuł laureata Konkursu uzyskuje 6 uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w finale 

wojewódzkim, Komisja weźmie pod uwagę liczbę punktów zdobytych przez uczestników 

w zawodach rejonowych. Jeżeli powyższe kryterium nie będzie skutkowało wyłonieniem 

laureatów, Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby laureatów; 

4) tytuł finalisty Konkursu uzyskują uczestnicy, którzy uzyskali nie mniej niż 50% punktów 

możliwych do zdobycia; 

5) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 9 listopada 2018 roku na stronie 

internetowej Kuratorium; 

6) rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 

 

§ 15. 1. Tytuł laureata i finalisty Konkursu przyznaje Kurator. 

2. Laureatom i finalistom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Kuratora. 

4. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymają dodatkowo punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, c, e lub f rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

 

§ 16. Informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu oraz 

o wręczeniu nagród dla laureatów opublikowana będzie na stronie internetowej Kuratorium. 

 

§ 17. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania 

wyników oraz wizerunku uczestników na stronie internetowej Kuratorium. Uczestnik ma 

prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania 



przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

§ 18. Prace konkursowe przechowywane są do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

§ 19. Kwestie sporne wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga przewodniczący 

Komisji. 

  



Załącznik 
 

………………………….. 

      pieczątka szkoły 

 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa 

Wojewódzkiego Tematycznego 

Konkursu Historycznego 

„Wielcy Polacy – twórcy niepodległości” 

 

 

Zgłoszenie uczniów do udziału w zawodach rejonowych Wojewódzkiego Tematycznego 

Konkursu Historycznego „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości” 

 

 

Zgłaszam następujących uczniów do udziału w zawodach rejonowych Wojewódzkiego 

Tematycznego Konkursu Historycznego „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”: 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Miejscowość, data      Podpis dyrektora szkoły 


