
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 29.09.2017 r. 

                                                                                             

REGULAMIN 

 Powiatowego Konkursu Historycznego 

 

„100 -  lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa  

– kształtowanie się granic Polski po 1918 r.” 

 

dla szkół ponadgimnazjalnych  
20 marca 2018 r. godz. 12.00 

 

Organizator 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Autorzy konkursu: 

mgr Izabela Noczyńska – Drozd, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 1  

w Sycowie 

mgr Jacek Wojtas, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Drołtowicach 
 

 

 

I. ADRESACI   KONKURSU: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  powiatu oleśnickiego 

II.  

CELE KONKURSU: 
1. Rozwijanie zainteresowań historią Polski, ze szczególnym  uwzględnieniem okresu I wojny 

światowej i jej znaczenia  dla odzyskania przez Polskę niepodległości. 

2. Popularyzacja  postaci znaczących dla odzyskania niepodległości przez Polskę oraz ukazanie  

ich jako wybitnych przywódców i autorytetów. 

3. Kultywowanie pamięci o niepodległościowych dążeniach Polaków. 

4. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

 

III. MIEJSCE KONKURSU: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

IV. TERMIN:   20 marca 2018 r., godz. 12:00 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: pceik@pceik.pl do dnia  16 lutego 2018 r. 

 

VI. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU: 

 

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii 

w szkole ponadgimnazjalnej oraz wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. 

  

VII.  ZAGADNIENIA: 

- przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej; 

- najważniejsze wydarzenia, bitwy,  pojęcia historyczne, daty; 

- ukształtowanie granic Polski po I wojnie światowej; 

- postacie historyczne mające wpływ na przebieg wojny oraz sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


 

VIII.   ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

3. Konkurs jest drużynowy. Szkoły mogą wystawić tylko 1 drużynę składającą się z 3 uczestników. 

4. W dniu konkursu uczniowie będą brali udział w 3 rundach: 

Runda I: 

Kalendarium  I wojny światowej - test wiedzy ogólnej -  30 pytań  (po 1 pkt. za prawidłową odpowiedź).  

Czas trwania testu - 30 minut. 

           Runda II: 

Praca z mapą (Ukształtowanie granic Polski po I wojnie światowej).  

Punktacja max 10 punktów (po 2 pkt. za prawidłową odpowiedź). 

           Runda III:  

Praca z tekstem źródłowym (np. analiza postanowień traktatu wersalskiego), źródłem ikonograficznym (np. 

rozpoznawanie postaci, mających wpływ na przebieg wojny oraz sprawę odzyskania przez Polskę 

niepodległości). Punktacja max 10 punktów (po 2 pkt. za prawidłową odpowiedź). 

5. Test oraz zestawy pytań członkowie drużyn będą rozwiązywać wspólnie. 

6. Punkty z zadań będą sumowane, po każdej rundzie. 

7. W rundach 2 – 3 drużyny otrzymają takie same zestawy pytań.  

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

 

IX. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) 

 

XI.  WYKAZ LITERATURY: 

 

1. Podręczniki do historii realizowane w liceum i technikum. 

2. Chwalba Andrzej, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914 – 1918, Kraków 2014. 

3. Pajewski Janusz, Pierwsza wojna światowa 1914 -1918, Warszawa 1991. 

4. Iwańczak Wojciech, Poczet polskich bohaterów narodowych, wyd. Buchmann,2012.   

5. Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, wyd. Znak, 2010.  

6. Uczniowie mogą również korzystać z zasobów Internetu.  

7. Szczególnie polecamy: Audycje radiowe: http://www.polskieradio.pl/202,I-Wojna-Swiatowa 

http://www.e-historia.com.pl/9-notatki-z-historii - materiały do nauki historii. 

 

 

http://www.polskieradio.pl/202,I-Wojna-Swiatowa
http://www.e-historia.com.pl/9-notatki-z-historii

