
REGULAMIN 

Szkolnego KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

„Bitwa pod Wiedniem 1683 i jej znaczenie”  
(240. rocznica odsieczy wiedeńskiej) 

I. ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 

II. ADRESAT KONKURSU: 

UCZNIOWIE  KLAS IV  

III. CELE KONKURSU: 

- rozwijanie zainteresowań przeszłością, 

- pogłębianie wiedzy o przyczynach i przebiegu wojen w XVII wieku, 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania związków 

przyczynowo-skutkowych, 

- docieranie do różnych źródeł informacji historycznej, integracja 

wiedzy uzyskanej z różnych źródeł informacji, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego, 

- kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych 

poprzez upowszechnienie wiedzy o polskiej husarii oraz o Janie 

Sobieskim (hetmanie i królu), 

- upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, tj. 240. rocznicy 

bitwy pod Wiedniem (odsieczy wiedeńskiej), 

- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych 

źródeł historycznych (teksty, ilustracje, mapy), 

- umiejętność posługiwania się chronologią, 

- umiejętność pracy w grupie i promowanie talentów, 



- podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ: 

- konkurs dotyczy zagadnień z historii Polski (wojen polsko-tureckich 

oraz jej zakończenia i skutków), 

- zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji multimedialnej  

(zawierającej tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika  konkursu, 

szkołę, klasę, bibliografię oraz do 25 slajdów treści), tematem której 

będzie zaprezentowanie przyczyn, przebiegu i zakończenia odsieczy 

wiedeńskiej oraz jej skutków, 

- prezentację należy przesłać mailem na adres swojego nauczyciela 

historii, 

- uczeń przygotowuje jedną pracę-prezentację, ale dopuszczalna jest 

również praca-prezentacja przygotowana przez dwóch uczestników, 

- komisję konkursową (jury) stanowić będą nauczyciele historii, 

- konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem 

zwycięzców.  

V.   ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

- wojny polsko-tureckie w XVII wieku i ich znaczenie, 

- postać Jana Sobieskiego, 

- przebieg działań wojennych w odsieczy wiedeńskiej, 

- rola husarii w działaniach wojsk polskich, 

- zakończenie działań wojennych, 

- podpisanie pokoju z Turcją i jego postanowienia, 

- granice I Rzeczypospolitej. 



VI. ZALECANA LITERATURA: 

- podręczniki do historii znajdujące się w wykazie podręczników 

dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego, 

- Atlasy historyczne, 

- M. Toporek, Historia Polski, Kraków 1999, 

- M. Toporek, Historia powszechna, Kraków 1996, 

- K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej, Warszawa 1994, 

- Dzieje narodu i państwa polskiego, 

- strony internetowe poświęcone zagadnieniom historycznym, 

- inne pozycje dotyczące tematyki i problematyki konkursu. 

VII. TERMINARZ KONKURSU: 

- termin składania prac do komisji upływa 2 kwietnia 2023 r., 

- ogłoszenie wyników konkursu do 17 kwietnia 2023 r. 

VIII. NAGRODY: 

Nagrodami będą oceny cząstkowe z przedmiotu historia – celujący oraz  

z zachowania za aktywność – wzorowe.  

IX. UWAGI KOŃCOWE: 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

Tylko dla autorów najlepszych trzech prac w każdej z kategorii 

przewiduje się wręczenie dyplomów. Ważny jest sam udział  

w konkursie, a szczególnie  pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności 

realizowania prezentacji multimedialnej i pracy w zespole. 



REGULAMIN 

Szkolnego KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

„Bitwa pod Chocimiem 1673 i jej znaczenie” 

(340. rocznica zwycięstwa pod Chocimiem) 

„Konfederacja warszawska i jej znaczenie” 

(450. rocznica podpisania aktu konfederacji) 
 

I. ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 

II. ADRESAT KONKURSU: 

UCZNIOWIE  KLAS V – VI  

III. CELE KONKURSU: 

- rozwijanie zainteresowań przeszłością, 

- pogłębianie wiedzy o przyczynach i przebiegu wojen z Turcją, 

- poszerzanie wiedzy o znaczeniu aktu konfederacji warszawskiej dla 

przyszłych losów Polaków, 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania związków 

przyczynowo-skutkowych, 

- docieranie do różnych źródeł informacji historycznej, integracja 

wiedzy uzyskanej z różnych źródeł informacji, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego, 

- kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych 

poprzez upowszechnienie wiedzy o wojnach polsko-tureckich oraz 

znaczeniu aktu konfederacji warszawskiej, 

- upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych,  



- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych 

źródeł historycznych (teksty, ilustracje, mapy), 

- umiejętność posługiwania się chronologią, 

- umiejętność pracy w grupie i promowanie talentów, 

- podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ: 

- konkurs dotyczy zagadnień z historii Polski i dotyczy wojen Polski  

z Turcją i jej skutków oraz znaczenia aktu konfederacji warszawskiej, 

- zadaniem uczniów jest przygotowanie (wybranie) jednego z dwóch 

wydarzeń i przygotowanie prezentacji multimedialnej, która musi 

zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika  konkursu, szkołę, 

klasę, bibliografię oraz do 25 slajdów treści,  

- w pierwszej prezentacji należy zawrzeć m. in. przyczyn i przebieg  

bitwy polsko-tureckiej pod Chocimiem oraz jej znaczenie,  

- w drugiej prezentacji należy zawrzeć m. in. przyczyny powstania 

aktu konfederacji warszawskiej, wybitne postacie związane  

z tematem zagadnienia oraz skutki podpisanego aktu konfederacji,  

- prezentację przesyła uczeń mailem na adres swojego nauczyciela 

historii, 

- uczeń przygotowuje jedną pracę-prezentację, ale dopuszczalna jest 

również praca-prezentacja przygotowana przez dwóch uczestników, 

- komisję konkursową (jury) stanowić będą nauczyciele historii, 

- konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem 

zwycięzców.  

V.   ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

- wojny Polski z Turcją w XVII wieku, 

- wybitni hetmani tego okresu, 



- polska sztuka wojenna oraz uzbrojenie wojsk polskich, 

- ważniejsze bitwy i kampanie wojen polsko-tureckich, 

- przyczyny powstania aktu konfederacji warszawskiej, 

- reformacja na ziemiach polskich, 

- wybitne postacie w polityce polskiej czasu bezkrólewia, 

- treść i znaczenia aktu konfederacji warszawskiej. 

VI. ZALECANA LITERATURA: 

- podręczniki do historii znajdujące się w wykazie podręczników 

dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego, 

- Atlasy historyczne, 

- M. Toporek, Historia Polski, Kraków 1999, 

- M. Toporek, Historia powszechna, Kraków 1996, 

- K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej, Warszawa 1994, 

- Dzieje narodu i państwa polskiego, 

- strony internetowe poświęcone zagadnieniom historycznym, 

- inne pozycje dotyczące tematyki i problematyki konkursu. 

VII. TERMINARZ KONKURSU: 

- termin składania prac do komisji upływa 2 kwietnia 2023 r., 

- ogłoszenie wyników konkursu do 17 kwietnia 2023 r. 



VIII. NAGRODY: 

Nagrodami będą oceny cząstkowe z przedmiotu historia – celujący oraz  

z zachowania za aktywność – wzorowe.  

IX. UWAGI KOŃCOWE: 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

Tylko dla autorów najlepszych trzech prac przewiduje się wręczenie 

dyplomów. Ważny jest sam udział w konkursie, a szczególnie  

pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności realizowania prezentacji 

multimedialnej i pracy w zespole. 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

Szkolnego KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

„Powstanie styczniowe 1863 i jego znaczenie” 

(160. rocznica rozpoczęcia powstania styczniowego) 

„Powstanie w getcie warszawskim i jego znaczenie” 

(80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim) 
 

I. ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 

II. ADRESAT KONKURSU: 

UCZNIOWIE  KLAS VII – VIII  

III. CELE KONKURSU: 

- rozwijanie zainteresowań przeszłością, 

- pogłębianie wiedzy o przyczynach i przebiegu powstania 

styczniowego, 

- pogłębianie wiedzy o przyczynach i przebiegu powstania w getcie 

warszawskim, 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania związków 

przyczynowo-skutkowych, 

- docieranie do różnych źródeł informacji historycznej, integracja 

wiedzy uzyskanej z różnych źródeł informacji, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego, 

- kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych,  

- upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych,  

- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych 

źródeł historycznych (teksty, ilustracje, mapy), 



- umiejętność posługiwania się chronologią, 

- umiejętność pracy w grupie i promowanie talentów, 

- podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ: 

- konkurs dotyczy zagadnień z historii Polski i dotyczy powstania 

styczniowego i jego skutków oraz znaczenia powstania w getcie 

warszawskim, 

- zadaniem uczniów jest przygotowanie (wybranie) jednego z dwóch 

wydarzeń i przygotowanie prezentacji multimedialnej, która musi 

zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika  konkursu, szkołę, 

klasę, bibliografię oraz do 25 slajdów treści,  

- w pierwszej prezentacji należy zawrzeć m. in. przyczyny, przebieg  

i skutki powstania styczniowego oraz jego znaczenie,  

- w drugiej prezentacji należy zawrzeć m. in. przyczyny powstania  

w getcie warszawskim, wybitne postacie związane z tematem 

zagadnienia oraz skutki tego wydarzenia,  

- prezentację przesyła uczeń mailem na adres swojego nauczyciela 

historii, 

- uczeń przygotowuje jedną pracę-prezentację, ale dopuszczalna jest 

również praca-prezentacja przygotowana przez dwóch uczestników, 

- komisję konkursową (jury) stanowić będą nauczyciele historii, 

- konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem 

zwycięzców.  

V.   ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

- powstanie styczniowe i jego wpływ na niepodległość Polski, 

- przebieg działań w powstaniu styczniowym, 

- powstanie w getcie warszawskim i jego znaczenie, 



- przebieg działań w powstaniu w getcie warszawskim, 

- patriotyzm społeczeństwa polskiego w trakcie działań wojennych, 

- ważniejsze postacie występujące w obu tych wydarzeniach 

historycznych. 

VI. ZALECANA LITERATURA: 

- podręczniki do historii znajdujące się w wykazie podręczników 

dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego, 

- Atlasy historyczne, 

- M. Toporek, Historia Polski, Kraków 1999, 

- M. Toporek, Historia powszechna, Kraków 1996, 

- K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej, Warszawa 1994, 

- Dzieje narodu i państwa polskiego, 

- strony internetowe poświęcone zagadnieniom historycznym, 

- inne pozycje dotyczące tematyki i problematyki konkursu. 

VII. TERMINARZ KONKURSU: 

- termin składania prac do komisji upływa 2 kwietnia 2023 r., 

- ogłoszenie wyników konkursu do 17 kwietnia 2023 r. 

VIII. NAGRODY: 

Nagrodami będą oceny cząstkowe z przedmiotu historia – celujący oraz  

z zachowania za aktywność – wzorowe.  

IX. UWAGI KOŃCOWE: 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  



Tylko dla autorów najlepszych trzech prac w każdej z kategorii 

przewiduje się wręczenie dyplomów. Ważny jest sam udział  

w konkursie, a szczególnie  pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności 

realizowania prezentacji multimedialnej i pracy w zespole. 

 

 


