
Regulamin VIII Rejonowego Konkursu Historycznego 

„Polska pierwszych Piastów – wybitni władcy” 

 

A. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursów jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej klasy IV- VIII 

3. Uczniowie startują indywidualnie. 

4. Forma konkursu – test wiedzy. 

 

B. Cele konkursu: 

 rozbudzanie zainteresowania historią Polski i Europy, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli wybitnych władców z dynastii Piastów,  

 kształtowanie szacunku wobec historii swojego narodu,  

 ukazanie jako wybitnych przywódców i autorytetów, władców z dynastii Piastów 

Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 

Wstydliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego; 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia o minionych dziejach,  

 pogłębianie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami 

historycznymi, mapą, tekstem źródłowym; 

 promowanie wartości demokratycznych i kształtowanie patriotyzmu. 

 

C. Przebieg konkursu 

1. Szkoły otrzymują informacje o konkursie do 30 września 2022 

2. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie następuje do 15 grudnia 2022 

3. Konkursy są dwustopniowe 

I. etap – szkolny (listopad- grudzień 2022) 

II. etap - rejonowy (marzec 2023) 

4. Nauczyciele szkół biorących udział w konkursie opracowują zestaw zadań do I etapu. 

Organizator - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku opracowuje 

zestaw zadań do II etapu. 

5. Etap II odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora, o czym zostaną 

powiadomieni nauczyciele opiekunowie zakwalifikowanych uczniów. Organizator 

opracowuje zestaw pytań do II etapu - test składający się z 20 pytań (jednokrotnego 

wyboru, o charakterze „prawda-fałsz”, mapa, tekst źródłowy, pytania z lukami, 

ikonografia).  

6. Zadania pisemne we wszystkich etapach konkursu są anonimowe. Dane dotyczące 

uczestnika (imię, nazwisko, szkołę oraz klasę) uczestnik dołącza do pracy w zaklejonej 

kopercie w obecności członka komisji nadzorującego przebieg danego etapu konkursu. 

7. Odtajnienie danych osobowych z zaklejonych kopert następuje dopiero po ustaleniu 

punktacji oraz podjęciu decyzji, co do dopuszczenia do II etapu konkursu lub określeniu 

laureatów i finalistów II etapu. 

8. Szkolne komisje konkursowe I etapu w ciągu 5 dni od zakończenia eliminacji szkolnych, 

ale nie później niż do 15 grudnia 2022r. wysyłają do Organizatora protokół przebiegu 

I etapu konkursu wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 

w formie deklaracji uczestnictwa w konkursie - załącznik nr 1 oraz wypełnione zgody 

załącznik nr 2. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie 

9. Do II etapu – rejonowego kwalifikuje się co najwyżej 2 najlepszych zawodników danej 

szkoły liczącej do 200 uczniów i co najwyżej 3 zawodników ze szkoły większej. 

D. Dokumentacja 

1. Dokumentacja komisji szkolnej rejonowej obejmuje: 

 Protokoły konkursów odpowiedniego stopnia 

 Oświadczenia rodziców/opiekunów uczniów 

 Prace pisemne i praktyczne uczestników 

 Pisma przychodzące i wychodzące 

 Listę zgłoszonych do konkursu uczniów 



2. Dokumentami konkursowymi są ponadto:  

• zestawy zadań rejonowego etapu konkursu,  

• skład komisji rejonowej,  

 • skargi i wnioski związane z przebiegiem i organizacją konkursu.  

3. Dokumentacja z przebiegu etapu rejonowego konkursu przechowywana jest w PODN 

w Kluczborku.  

 

E. Ustalenia końcowe 

 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie na jego 

potrzeby. 

 Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach związanych z konkursem. Brak 

zgody wg załącznika nr 2 uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w konkursie. 

 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

 Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z jego pełną akceptacją 

treści niniejszego Regulaminu. 

 Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika 

z postępowania konkursowego. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. 

 We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych 

decyzje podejmuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku. 

 Wydatki związane z organizacją konkursu pokrywają: dotacje budżetowe oraz 

instytucje współpracujące. 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników w związku 

z udziałem w konkursie. 

 

F. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich etapach konkursu  

1. Wydarzenia polityczne: tworzenie państwa polskiego i jego dzieje w latach 966-1370. 

2. Życie gospodarcze na ziemiach polskich w latach w czasach państwa Piastów.  

3. Kultura i warunki życia społeczeństwa od połowy X do połowy XIV wieku. 

4. Mieszko I: pochodzenie, działania od objęcia władzy do śmierci ze szczególnym 

uwzględnieniem skutków przyjęcia chrześcijaństwa.   

5. Bolesław Chrobry: pochodzenie, zaangażowanie w misję św. Wojciecha, zjazd 

gnieźnieński, wojny z Niemcami i Rusią, koronacja.  

6. Bolesław Krzywousty: pochodzenie okoliczności zdobycia władzy, wojna z Niemcami, 

zdobycie Pomorza, postanowienia statutu.  

7. Bolesław Wstydliwy: pochodzenie, współpraca z Węgrami, lokacja Krakowa, rozwój 

gospodarczy Małopolski.  

8. Władysław Łokietek pochodzenie, walka o zdobycie tronu, zjednoczenie ziem polskich 

– koronacja na Wawelu, walki z Krzyżakami. 

9. Kazimierz Wielki: pochodzenie, układy z Krzyżakami, Czechami i Węgrami, 

przyłączenie Rusi Halickiej, rozwój gospodarczy ziem polskich, reformy 

administracyjne i sądowe, rozwój kultury i oświaty. 

 

G. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu 

1. Uczeń: 

a) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną; 

b) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, 

ustala kolejność wydarzeń;  

c) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe; 

d) pracuje z mapą historyczną;  

e) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, mapy, ikonografie, 

tabele i wykresy statystyczne); 

f) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne; g) uzasadnia stanowisko własne 

lub cudze, posługując się argumentami. 



 

H. Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie konkursu oraz 

stanowiącej pomoc dla nauczyciela 

a) szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez MEN na poziomie 

szkoły podstawowej;  

b) Encyklopedia Sławnych Polaków, opracowanie zbiorowe, wyd. Publicat 2005 lub 

później, biogramy Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 

Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego;  

c) http://www.szkolnictwo.pl/szukaj, Bolesław_V_Wstydliwy;  

d) Atlas historyczny – mapy ilustrujące wydarzenia określone w tematyce konkursu. 

e) Marcin Spórna, Piotr Wierzbicki, Słownik władców Polski i pretendentów do tronu 

polskiego, wyd. Zielona Sowa 2003, hasła: Bolesław I Chrobry, Bolesław III 

Krzywousty, Bolesław V Wstydliwy, Kazimierz III Wielki, Mieszko I, Władysław I 

Łokietek; 

f) Sławomir Leśniewski, Wielka historia Polski, wyd. Fenix 2012 str: 9-22; 26-31; 43- 48; 

56-57; 62-66; 71-78. 

g) Paweł Jasienica - Polska Piastów 

  

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,%20Bolesław_V_Wstydliwy


Załącznik nr 1 
..............................................                                                                           .......................... 
pieczęć podłużna szkoły                       miejscowość, data 

 
 
 
POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI     
 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU 
Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie  

Szkolna Komisja Konkursowa przy 
 
.......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 
w....................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich udział ..................uczniów.                                                                            
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. Nazwisko i imię ucznia Klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.* 
 

   

 

*Dotyczy szkół liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 
    

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

        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami na zawody 

rejonowe ……………………………………………………………………… 

 

Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny  

 

 

 

Deklarację udziału należy przesłać do 15 grudnia2022r. 

  



 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

……………………………………………………………………..………………………… 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

 

w ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające 

mojemu dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) 

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do 

wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

 

 

            

        …………………………………… 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe  


