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XIX  POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY 

Europa w latach 1918-1939 

dla  uczniów  klas VII-VIII szkół  podstawowych  
23 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Autorka zadań konkursowych - Pani Agnieszka Rottau-Bracka – nauczycielka historii i WOS w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 

I. CELE: 

- pogłębianie i rozwijanie wiedzy historycznej, 

- zwrócenie uwagi na pojawienie się nowych czynników decydujących o znaczeniu  

poszczególnych państw europejskich, 

- ukazanie wpływu różnych państw  na przemiany polityczne w  Europie, 

- rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy wybranych problemów historycznych, 

- wdrażanie do korzystania z różnych źródeł i dodatkowej literatury. 

 

II. ADRESACI 

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu oleśnickiego. 

III. TERMIN  

- I etap szkolny – 26.01.2022 r. 

- II etap powiatowy – 23.02.2022 r., godz. 10.00 

  

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

1. Problemy gospodarczo-społeczne w  Europie po zakończeniu działań wojennych ( kryzys 

gospodarczy związany z inflacją, bezrobociem, zniszczenia wojenne, konieczność zatrudnienia 

milionów zdemobilizowanych żołnierzy, konieczność przestawienia gospodarki wojennej         

na pokojową). 

2. Traktat wersalski i Liga Narodów (układ sił politycznych w czasie obrad konferencji pokojowej 

w Paryżu, główne decyzje odnośnie Niemiec, powstanie i działalność Ligi Narodów, „mały 

traktat wersalski”, nowe państwa na mapie politycznej Europy). 

3. Faszyzm we Włoszech ( sytuacja gospodarcza i polityczna  po wojnie, narodziny faszyzmu, 

„marsz na Rzym” , zdobycie władzy przez Mussoliniego, likwidacja opozycji, gospodarka za 

rządów faszystowskich, układy laterańskie ze Stolicą Apostolską, podbój Etiopii). 

4. Nazizm w Niemczech ( kapitulacja Niemiec, powstanie marynarzy w Kolonii, abdykacja 

cesarza Wilhelma, narodziny narodowego socjalizmu, filozofia narodowego socjalizmu, pucz 

monachijski, pobyt Hitlera w więzieniu i powstanie „Mein Kampf”, zdobycie władzy             
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przez nazistów, Hitler kanclerzem, podpalenie Reichstagu, „noc długich noży”, walka                    

z Kościołem, kult Hitlera, „kryształowa noc”, dążenie do zdobycia „przestrzeni życiowej”). 

5. Rosja po wojnie ( wojna domowa, utrzymanie władzy przez bolszewików, komunizm wojenny 

w gospodarce, wojna polsko-bolszewicka, NEP, powstanie ZSRR, śmierć Lenina, zdobycie 

władzy przez Stalina, kolektywizacja rolnictwa, rozwój przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, 

przekształcenie kraju w państwo totalitarne). 

6. Polityka europejska w latach 1921-1934(traktat w Rapallo, Locarno).    

7. Światowy kryzys ekonomiczny 1929-1935 ( przyczyny kryzysu, objawy, pomysły Włoch             

i Niemiec na wyjście z kryzysu). 

8. Polityka europejska w latach 1935-1939 (remilitaryzacja Nadrenii, utworzenie państw  „Osi”, 

wojna domowa w Hiszpanii, Anschluss Austrii, konferencja w Monachium, podbój 

Czechosłowacji przez Niemcy, pakt Ribbentrop-Mołotow). 

 

W teście wykorzystane zostaną materiały źródłowe, ilustracje, mapy. 

 

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

1. Każda szkoła może zgłosić do 2 uczniów do etapu powiatowego. 

2. Uczestnikami   Konkursu   mogą być uczniowie klas VI-VIII  szkół podstawowych z terenu 

powiatu oleśnickiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: pceik@pceik.pl                    

do dnia 17.02.2022 r. 

 

 

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1.  I etap szkolny 

a. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przeprowadza eliminacje 

ogólnoszkolne na podstawie testu przesłanego przez organizatora.  

b. I etap szkolny odbędzie się 26.01.2022 r. 

c. Szkolna Komisja Konkursowa może do etapu powiatowego zgłosić do  dwóch uczniów, 

którzy zdobyli najwyższą ilość punktów  w eliminacjach szkolnych..  

d. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty organizatora: pceik@pceik.pl  na załączonej  

do Regulaminu karcie zgłoszeniowej. 

3. Etap powiatowy 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

      dnia 23.02.2022 r. o godz. 10.00. 

b. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych 

i zamkniętych. Czas trwania testu – 60 min.  

c. Uczestnicy piszą test indywidualnie. Na wynik składają się punkty zdobyte za poprawnie 

udzielone odpowiedzi. 

d. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

e. Spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłoni laureatów. 

 

VII. NAGRODY 

 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

uzyskanych  punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane 

po ogłoszenia wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu                     

i dokładnym terminie ich wręczenia.  

 

mailto:pceik@pceik.pl
mailto:pceik@pceik.pl


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie 

w pełni niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym    

     Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4. Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

5. W razie konieczności konkurs może zostać przeprowadzony zdalnie. 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl), 

 - zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: 

pceik@pceik.pl ). 

  

X. LITERATURA: 

Uczestnik korzysta z dostępnych źródeł, m.in.: 

 

1. Podręcznik do nauki historii 

2. W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1991, Editions  

3. Przydatne strony internetowe: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_powszechna_(1918-1939) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faszyzm_włoski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_kryzys 
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