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Konkurs historyczny „230 lat Konstytucji” 

Bolesławiec 2020/2021 

pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 

 REGULAMIN KONKURSU 

 

§1  

Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr                

w Bolesławcu. 

2. Konkurs historyczny „230 lat Konstytucji” organizowany jest na dwóch poziomach: 

• dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego, 

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego.  

 

§2   

Cele Konkursu: 

 

1. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu 1764-1795, czyli panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; 

2. popularyzacja wiedzy z zakresu polskiego parlamentaryzmu;  

3. promowanie postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej; 

4. doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania umiejętności 

zawartych w różnych źródłach; 

5. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; 

 

 Uczeń biorący udział w konkursie powinien: 

• posługiwać się terminologią historyczną; 

• dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe, przestrzenne i czasowe; 

• wyszukiwać i porządkować informacje zawarte w różnych źródłach i opracowaniach 

historycznych; 

• dokonywać oceny wybranych faktów z podaniem argumentacji; 

• umiejętnie współpracować w zespole. 

§3  

Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem: 

 

1. Treści ujęte w podstawie programowej historii dla szkoły podstawowej w klasach IV-VIII 

(obowiązuje uczniów szkół podstawowych).  

• XVI Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej 

• XVII Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku 

 

2. Literatura obowiązkowa: 

 

1) Andrzej Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988;  

2) Aleksandra Zgorzelska, Stanisław August Poniatowski nie tylko mecenas, Warszawa 1986 

3) Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002. 

4) Mariusz Trąba, Lech Bielski, Poczet królów i książąt polskich, Bielsko-Biała 2005. (lub 

inny) 

5) Szkolne słowniki historyczne. 
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3. Treści ujęte w podstawie programowej historii dla szkół ponadpodstawowej zakres 

rozszerzony (obowiązuje uczniów szkół ponadpodstawowych) 

• XXVI Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja). 

Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego. 

• Ponadto uczeń: 

1. charakteryzuje i ocenia projekty naprawy Rzeczypospolitej w I poł. XVIII w.,        

w tym: Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Konarskiego; 

2. ocenia znaczenie polsko-saskiej unii personalnej i rolę panujących; 

3. wyjaśnia znaczenie konfederacji barskiej; 

4. charakteryzuje położenie międzynarodowe i sytuację wewnętrzną 

Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze; 

5. porównuje polskie rozwiązania konstytucyjne z amerykańskimi i francuskimi. 

• XXVII Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie 

kościuszkowskie). Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 

podstawowego; 

• Ponadto uczeń: 

1. przedstawia przebieg wojny w obronie Konstytucji 3 maja, z uwzględnieniem 

roli dowódców; 

2. ocenia postać Tadeusza Kościuszki jako pierwszego polskiego nowożytnego 

bohatera narodowego; 

3. porównuje politykę państw zaborczych na zagarniętych ziemiach 

Rzeczypospolitej; 

4. charakteryzuje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej 

w XVIII w. 

 

4. Literatura obowiązkowa: 

 

1) Jerzy Łojek, Dzieje zdrajcy, Katowice 1988; 

2) Zofia Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. Warszawa 1986, seria: Dzieje 

narodu i państwa polskiego; 

3) Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa, 2004; 

4) Jerzy Łojek, Ku naprawie Rzeczypospolite. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988; 

 

 

§4 

Organizacja i etapy konkursu 

 

1. Konkurs prowadzony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

2. Uczniowie poszczególnych klas rozwiązują arkusze konkursowe zgodnie z zakresem 

tematycznym wskazanym w § 3.  

3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowują dodatkowo animację, film bądź inną 

multimedialną formę artystyczną przedstawiającą dzieje konstytucji z 1791 roku. Długość 

filmu (dzieła) nie może być dłuższa niż 8 minut. 

           Gotowe prace proszę przesłać na adres p.piecyk@pceikk.pl do 08 kwietnia 2021r. 

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

• etap szkolny, 

• etap powiatowy. 
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§5 

Harmonogram konkursu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 

Zgłoszenia do konkursów i procedura przeprowadzenia konkursu 

 

1. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział             

w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły 

zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści zawartej       

w załączniku do niniejszego regulaminu. 

2. Szkoły otrzymują test na 2 dni przed etapem szkolnym pocztą elektroniczną i powielają go 

dla uczestników konkursu. 

3. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów na podstawie schematu oceniania, 

który szkoła otrzyma pocztą elektroniczną w dniu konkursu. 

4. Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia w formie elektronicznej protokół z kwalifikacji 

uczniów i przesyła do PCEiKK w terminie do 16 kwietnia 2021 r. 

5. Kwalifikacji do etapu powiatowego dokonuje Powiatowa Komisja Konkursowa. 

6. Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów (po dwóch 

repetentów z każdej ze szkół) W przypadku, gdy najlepszy wynik lub wyniki, są niższe niż 

60% możliwych do uzyskania punktów, nie jest możliwa kwalifikacja do etapu 

powiatowego 

7. W przypadku równej liczby punktów reprezentantów szkół decyzję o kwalifikacji 

podejmuje szkolna komisja konkursowa w drodze dogrywki przeprowadzonej w formie 

ustnej.   

 

      §7  

Przebieg konkursu 

 

1. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują 10 zadań zamkniętych (test wielokrotnego 

wyboru) oraz 10 zadań otwartych polegających na udzieleniu własnych odpowiedzi,         

w tym praca z tekstem źródłowym, praca z mapą, materiałem ikonograficznym. 

Rozwiązanie każdego z nich jest punktowane od 0 do 3 pkt. Suma punktów nie może 

przekroczyć 40 za cały arkusz. 

2. Każde zadanie rozwiązywane jest na stronie arkusza konkursowego otrzymanego od 

PCEiKK. 

3. Czas rozwiązywania zadań (liczony od momentu rozdania arkuszy konkursowych): 

A) etap szkolny 60 minut, 

B) etap powiatowy  90 minut. 

 

 

 

 

E
ta

p
y
 

szkolny 09 kwietnia 2021r. 

przesłanie protokołu              

do PCEiKK                            
do 16 kwietnia 2021r. 

powiatowy 5 maja 2021r. 
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§8  

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Na etapie powiatowym laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują 

dyplomy i nagrody zakupione przez szkoły. 

2.    Patronat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty umożliwiający uzyskanie dodatkowych punktów przy    

rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 
3. Na wszystkich etapach dopuszczalne są nagrody ufundowane przez sponsorów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Doradca metodyczny historii                    Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu  

                     Paweł Piecyk                                Katarzyna Reguła  
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Załącznik do regulaminu konkursu 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………..…………… 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji  i Kształcenia Kadr 
w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). 
 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)               (miejscowość, data) 
 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: …………………………………     

w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej, 

profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji. 
 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)               (miejscowość, data) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji                  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest 
Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl,  tel. 75 612 17 95) 

3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji                     

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 

podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,                         

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
 

…………………………………      …………………………. 
          (podpis)                 (miejscowość, data) 


