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XIX  POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY 

160 rocznica. wybuchu Powstania Styczniowego  

dla  uczniów  klas VII-VIII szkół  podstawowych  
2 marca 2023 r. 

 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Autor zadań konkursowych – Pan Przemysław Strzelec – nauczyciel historii w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. 

I. CELE: 

- pogłębianie i rozwijanie wiedzy historycznej, 

- zwrócenie uwagi na pojawienie się nowych czynników decydujących o wybuchu Powstania 

Styczniowego, 

- zobrazowanie skutków powstań w kontekście budowania tożsamości narodowej, 

- ukazanie wpływu różnych państw  na Powstanie Styczniowe, 

- 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. TERMINY 

I etap szkolny – 8 lutego 2023 r.   

II etap powiatowy - 2 marca 2023 r., godz. 10.00 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Konkurs dotyczyć będzie wiedzy z zakresu:  

- tła historycznego kształtowania się polskiego ruchu niepodległościowego w latach 1860 – 1865, 

- wydarzenia, postaci i pojęcia nierozerwalnie związane z przyczynami, przebiegiem oraz skutkami 

powstania styczniowego. 

Postaci i pojęcia:  

- Ludwik Mierosławski, Stefan Bobrowski, Zygmunt Padlewski, Romuald Tragutt, Aleksander 

Wielopolski, Marian Langiewicz, Józef Hauke – Bossak, Fiodor Berg, Aleksander II, Napoleon III, 

Otto Von Bismarck.  
- manifestacje patriotyczne, Królestwo Polskie, branka, Statut Organiczny Królestwa Polskiego,  

Tymczasowy Rząd Narodowy, stronnictwo „białych”, stronnictwo „czerwonych”, konspiracja, 

partyzancki charakter walk, uwłaszczenie chłopów,  przyczyny, przebieg i skutki Powstania 

Styczniowego. 

W teście wykorzystane zostaną materiały źródłowe, ilustracje, mapy. 

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 

http://www.pceik.pl/


 

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

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

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

powiatu oleśnickiego. 

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

do dnia 10 lutego 2023 r. 

 

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1.   I etap szkolny 

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

szkolne we własnym zakresie. 

b. I etap szkolny odbędzie się 8 lutego 2023 r. 

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

którzy zdobyli największą 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 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

dnia 2 marca 2023 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.  

3. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu i dokładnym terminie ich 

wręczenia.  

 

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 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

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

na adres: pceik@pceik.pl), 

  

X. LITERATURA: 

Uczestnik korzysta z dostępnych źródeł, m.in.: 

1. Podręcznik do nauki historii 

2. Zieliński S., Bitwy i Potyczki 1863 – 1864, Rapperswil 1913. 

3. Kieniewicz S, Powstanie Styczniowe, Warszawa 2009. 
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4. Kieniewicz S, Warszawa w Powstaniu Styczniowym, Warszawa 1983. 

5. Przydatne strony internetowe: 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymczasowy_Rz%C4%85d_Narodowy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(kongresowe) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_22_stycznia 

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

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Mieros%C5%82awski 

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

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

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Murawjow_Wile%C5%84ski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hauke-Bosak 
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