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XV   POWIATOWY  KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

DLA KLAS  GIMNAZJALNYCH 

„POLSKIE KONSTYTUCJE- WCZORAJ I DZIŚ” 

19 marca 2018 r. 

 

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

 przy współpracy  

dr Anetty Grzesik- Robak, nauczycielki WOS, historii oraz państwa i prawa  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy 

 

  

I. TERMIN:  19.03.2018 r. godz. 10.00. 

 

II. CELE: 

1. Podnoszenie kultury politycznej poprzez rozwijanie wśród młodzieży świadomości państwowej, 

społecznej i prawnej. 

2. Wzrost zainteresowania uczniów kwestiami ustrojowymi. 

3. Pogłębianie wiedzy w zakresie kształtowania się polskiego parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu. 

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Adresaci: uczniowie klas gimnazjalnych Powiatu Oleśnickiego. 

2. Zgłoszenie do konkursu: zgłoszenia należy dokonać do dnia 2.03.2018 r. przesyłając  kartę 

zgłoszeniową na adres pceik@pceik.pl 

3. Konkurs jest dwuetapowy: 

a. I etap: wewnątrzszkolny - przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie  na terenie swoich 

placówek. Ma on na celu wyłonić 3 osoby, które wezmą udział  w etapie powiatowym 

b. II etap: powiatowy - zostanie przeprowadzony w formie testu rozwiązywanego indywidualnie  

w dniu 19.03.2018 r. o godz. 10.00 w PCEiK w Oleśnicy,  ul. Wojska Polskiego 56. Test będzie 

składał się z zadań zamkniętych  i otwartych. Czas pracy 60 min. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową. Wyniki zostaną umieszczone  na stronie 

www.pceik.pl 

 

IV. ZAKRES MERYTORYCZNY: 

1. Konstytucja 3 Maja 1791 r.: tło historyczne jej uchwalenia oraz zasady ustrojowe. 

2. Konstytucja Marcowa 1921 r.: tło historyczne jej uchwalenia oraz założenia ustrojowe. 

3. Konstytucja Kwietniowa 1935 r.: tło historyczne jej uchwalenia oraz założenia ustrojowe. 

4. Konstytucja PRL 1952 r.: tło historyczne jej uchwalenia oraz założenia ustrojowe. 

5. Mała Konstytucja 1992 r. oraz Konstytucja 1997 r.:  tło historyczne jej uchwalenia oraz założenia 

ustrojowe. 

 

V. LITERATURA: 

1. M.R. Bombicki, Konstytucje Polski, Poznań 1998. 

2. M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, r. I, p.5. 

3. L. Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce, wyd.2013, r.7, 7a,16,17,21,22,23 

4. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, t.1, Warszawa 2003, r.II, p.5 (Konstytucja 

Marcowa); r. VI. p.5 (Konstytucja Kwietniowa). 
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5. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003, r.  r. III. p.3 

(Konstytucja PRL). 

6. Strona internetowa Wszechnicy Sejmowej: http://poznaj.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-

konstytucje/ 

7. Strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej:http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/polskie-

konstytucje 

8.  Strona internetowa Prezydenta RP: 

http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/historia/ 

http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/teksty-konstytucji/ 

 

VI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

VII. 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. Rejestracja uczniów w konkursie następuje po wypełnieniu  karty zgłoszeniowej (załączniku). 

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.) 
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