
 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W WOŁOWIE 

ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 
tel./fax ( 0 71) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www .wolowpce.pl 

 

Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości 

narodowej.   

 

 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i II – III 

klas gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Cele konkursu: 

1. Krzewienie i promowanie historii Polski.  

2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat postaci o doniosłym 

znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości. 

3. Podnoszenie kompetencji patriotycznych na różnych poziomach kształcenia. 

4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem źródeł historycznych.      

2. Organizacja konkursu: 

 

1. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie.  

2. Konkurs przeprowadza się w dwóch grupach wiekowych:  

 I – dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII i  

II - III klas gimnazjum 

 II – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

3.   Każda szkoła zgłoszona do konkursu powiatowego typuje max dwóch swoich 

reprezentantów (kl. IV – VII – 2 osoby,  II- III klas gimnazjum –2 osoby, 

szkoła ponadpodstawowa – 2 osoby).             

4. Wytypowani uczniowie przechodzą eliminacje wstępne w szkołach                            

zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. 

5. Konkurs ma formę testu badającego rozumienie i zapamiętanie informacji 

przeczytanych ze źródeł historycznych. Na jego napisanie uczniowie mają 60 

minut. 

6. Uczniowie otrzymują teksty źródłowe. Na zapoznanie się z ich treściami maja 

60 minut. Następnie oddają teksty źródłowe i wykonują zadania w oparciu                    

o przeczytane teksty. Na wykonanie całego testu  maja 30 minut. 
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7. Teksty zawierają informacje o następujących postaciach: Tadeusz Kościuszko, 

ks. Jerzy Popiełuszko, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Witold Pilecki, 

Józef Haller, Jan Henryk Dąbrowski, Roman Dmowski, . 

8.  Zadania konkursowe po ich napisaniu zostaną zaklejone w opieczętowanych 

kopertach, a następnie zabezpieczone przez organizatora. Otwarcie kopert 

nastąpi dnia 26.03.2018 r. o godz. 14.00 w obecności Komisji Powiatowej, 

złożonej z nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy, języka 

polskiego. Komisja, pod przewodnictwem doradcy metodycznego historii –

Danuty Haller- sprawdzi prace i wyłoni zwycięzców.  

9. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCE i PPP                          

w Wołowie.   

10. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na Gali Laureata 12 czerwca 

2018 roku.     

 

3. Harmonogram Konkursu:        

 

1. Konkurs dla wszystkich adresatów odbędzie się w poniedziałek, 19 marca 

2018 r.  o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie,                               

pl. Piastowski 2. 
2. Sprawdzanie prac - dnia 26.03.2018 r. o godz. 14.00 w PCE i PPP w Wołowie 

w sali multimedialnej. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PCE i PPP                  

w Wołowie do dnia 30  marca 2018 r. 

4. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na  Gali Laureata –  

                        12 czerwca 2018 r. 

 

Zgłoszenia uczestników Powiatowego Konkursu Postacie o doniosłym znaczeniu dla 

kształtowania polskiej tożsamości narodowej należy nadsyłać do dnia 9 marca 2018 r. na 

adres:  

 PCE i PPP  56-100 Wołów, ul. T. Kościuszki 27, tel./fax (071) 389 21 00                        

 lub  

 na adres mailowy doradcy historii Danuty Haller: dazia@onet.eu 

                                   (wzór zgłoszenia w załączeniu). 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzielają: 

 

doradca metodyczny historii 

Danuta Haller 

tel. 889333946 

dazia@onet.eu  

 

pracownicy Biblioteki Pedagogicznej 

Urszula Bajewicz i  Justyna Drozd   

tel. (71) 389 14 07 
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 KARTA ZGŁOSZENIA 

Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości 

kulturowej.   

 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i II – III 

klas gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych  

 

 ………………………………………………………………………………………. 

/nazwa szkoły/ 

  

………………………………………………………………………………………. 

/adres szkoły/  

Szkoła  zgłasza do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym  

         następujących  uczniów: 

 

Grupa 

wiekowa 

– należy 

podać 

klasę 

Imię i  nazwisko  ucznia 

Tu podać jedną z 

trzech: podstawowa/ 

gimnazjum/ 

ponadpodstawowa 

Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

                                                       

 


