
                                                                                              
REGULAMIN  

 
 KONKURSU HISTORYCZNEGO  

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH 
 

„Ku wolno ści” 
 
 

§ 1 
ZAŁO ŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski O środek Doskonalenia Nauczycieli                    

w Koninie oraz Towarzystwo Samorządowe w Koninie.  

2. Konkurs przeprowadzany jest w ramach obchodów 25-lecia rozpoczęcia 

transformacji ustrojowej w Polsce. Przewodniczącym Komitetu Obchodów 

jest Senator Ireneusz Niewiarowski.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Konina 

i powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego. Udział w konkursie 

jest dobrowolny. 

4. Cele konkursu:  

a) propagowanie zainteresowań historią Polski przełomu XX i XXI wieku.  

b) popularyzacja wiedzy o dziejach „małej i dużej ojczyzny”,  

c) budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,  

d) rozwijanie myślenia historycznego,  

e) kształtowanie sztuki kreatywno–krytycznego myślenia o dziejach minionych,  

f) rozwijanie umiejętności pracy z informacją, w tym z różnorodnymi źródłami 

historycznymi.  

                                                       § 2 

PRZEBIEG KONKURSU  
  

 
I   Zakres tematyczny: historia Polski i Europy w latach 1988-1995. 

 
II Etap Szkolny 
 

1. Etap szkolny odbędzie się 31 marca 2014 roku, godz. 9.00. 



                                                                                              
2. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora 

szkoły.  

3. Szkolną Komisję Konkursową tworzą: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący, 

b) dwóch nauczycieli historii lub przedmiotów pokrewnych – jako członkowie 

komisji. 

4. Do zadań Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

a) powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, 

b) powielenie, zabezpieczenie i przechowanie testów i klucza do testu przekazanych 

przez organizatorów, nadzór nad przebiegiem konkursu i prawidłowym 

ocenianiem prac, 

c) opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, 

d) ogłoszenie wyników konkursu na terenie szkoły, 

e) rozpatrywanie ewentualnych zastrzeżeń od decyzji Szkolnej Komisji 

Konkursowej, 

5. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa z wykorzystaniem 

testów, przygotowanych przez organizatorów. Czas na rozwiązanie testu będzie 

podany po zgłoszeniu się szkoły. 

6. Członkowie Komisji, po przeprowadzeniu konkursu, sprawdzają i oceniają prace 

uczniów na podstawie kryteriów opracowanych przez autora testów. Każda praca 

powinna być podpisana przez dwóch członków komisji. 

7. Do etapu finałowego kwalifikuje się 3 uczestników, którzy otrzymali największą ilość 

punktów na etapie szkolnym. 

8. Protokół z eliminacji szkolnych (zgodnie z załącznikiem) ostemplowany pieczęcią 

szkoły, podpisany przez dyrektora szkoły i członków Komisji Szkolnej, należy 

przesłać w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu na adres: Miejski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin. 

 
III Finał 
 

1. Etap finałowy składa się z dwóch części, z których można uzyskać maksymalnie              

70 punktów. 



                                                                                              
2. W części pierwszej uczestnicy rozwiązują test składający się z zadań otwartych                         

i zamkniętych, za które mogą otrzymać 45 punktów. 

3. W części drugiej uczniowie wykonują zadania pisemne - oparte na zamieszczonych                

w § 4 źródłach historycznych - za które mogą otrzymać 25 punktów.  

4. Organizatorzy przewidują nagrody dla uczniów, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki               

z obydwu części. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.04.2014 r. o godz. 9.30 w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ul. Przyjaźni. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29.05.2014 r. w godz. 12.00-14.00                      

w trakcie konferencji historycznej „Ku wolności”, która odbędzie się w Centrum 

Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie ul. Popiełuszki 4. 

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich 

typów.  

2. Każdy uczeń powinien przygotować się do konkursu pod opieką nauczyciela, który 

jest pracownikiem szkoły, do której uczęszcza uczestnik.   

3. Zgłoszenia należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli              

w Koninie ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin do dnia 07.03.2014 r. – karta zgłoszenia 

załącznik nr 1.  

§ 4 
ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI  

1. Umiejętności: 

a) dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;  

b) porządkowania, porównywania, wnioskowania i formułowania wybranych 
problemów z historii Polski i historii powszechnej oraz ich ocena;  

c) analizy oraz interpretacji różnorodnych źródeł historycznych;  

d) integracja wiedzy międzyprzedmiotowej;  

2. Znajomość literatury: 
Etap szkolny 

a) Podręczniki szkolne do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie dla szkół 
ponadgimnazjalnych zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego 
(Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w podstawowych typach szkół               
z 27.08.2012 r. Dz. U. 2013 poz. 977) 

b) Atlasy historyczne dla szkoły ponadgimnazjalnej zgodne z ww. podstawą 
programową. 



                                                                                              
Etap Finałowy 

 
a) Te same pozycje co na etapie szkolnym. 
b) Poniższe opracowania i źródła historyczne, które można znaleźć pod 

podanymi adresami.  
 
„PKF 1989 23” – Polska Kronika Filmowa 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=xNduJDTLb2k&feature=fvwp 
 
„ Najnowsza historia Polaków” – całość 
http://rok1989.pl/r89/czytelnia/8685,Najnowsza-Historia-Polakow-Oblicza-PRL-nr-17-
19881989-Kres-PRL.html 
 
 „Powołanie Tadeusza Mazowieckiego na premiera rządu PRL w oczach zachodu” – teksty 
źródłowe. 
http://arch.ipn.gov.pl/ftp/rok1989/Powolanie%20Tadeusza%20Mazowieckiego%20na%20pre
miera%20rzadu%20PRL%20w%20oczach%20Zachodu%201989%20r%20-
%20BU_1585_4055_s.pdf 
 
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Informacje dzienne” – teksty źródłowe s. 111-157. 
http://arch.ipn.gov.pl/ftp/rok1989/Sytuacja%20w%20kraju%202-
12.6.89.%20Informacje%20dzienne%20MSW%20-%20BU_1585_2314_S.pdf 
 
 
  
Wszelkich informacji odnośnie organizacji i przebiegu konkursu oraz konsultacji w sprawie 
wymagań na poszczególne etapy udziela Krzysztof Wereszczyński: tel. 63 211 27 56 lub 
dyrektor@modn.konin.pl 
 

§ 5 
 

Ustalenia końcowe 
 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Konkursowej. 

2. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygają organizatorzy 

konkursu.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

wprowadzenie zmian lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych. 

 
 

w imieniu Organizatorów 
 

                 Krzysztof Wereszczyński 
 
 
 
 



                                                                                              
Formularz Zgłoszeniowy 

udziału w Konkursie  

„Ku wolno ści”  

 

Nazwa i adres szkoły, telefon, mail.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Liczba zgłoszonych uczniów: ........................... 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Opiekun 

    

    

    

    

    

    

    

 

data zgłoszenia: .....................................       ................................................... 

         podpis dyrektora szkoły        

 
 
 



                                                                                              
 
 

PROTOKÓŁ 
z przebiegu etapu szkolnego Konkursu „Ku wolności” 

odbytego w dniu …………………… 
 
 

w ………………………………………………………………………………………….. 
miejsce i adres i telefon, 

 
 

W konkursie wzięło udział ………… uczniów. 
 
 
Komisja w składzie:  

Przewodniczący:  …………………………………………….. 

Członkowie:  …………………………………………….. 

   …………………………………………….. 
 
po sprawdzeniu prac komisja kwalifikuje uczniów: 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 
Miejsce 

urodzenia 
Klasa 

Ilo ść 
zdobytych 
punktów 

Nazwisko i imię nauczyciela 
przygotowującego ucznia 

1.       

2.       

3.       

 
 
 
Zatwierdzam: 
 
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpisy: 

       Przewodniczący ………………………….. 

       Członkowie     …………………………. 

             …………………………. 
 
 


