
REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

dla uczniów szkół podstawowych 

 

1. Cele Konkursu 
- Rozwijanie zainteresowania naukami humanistycznymi (tu: historią ) i rozwijanie 
indywidualnych uzdolnień uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności; 
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół. 
 
2.  Organizacja Konkursu. 
 
       Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół gimnazjalnych Koszalina  
oraz ósmych klas szkół podstawowych Koszalina i okolic.  
      Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego  
w Koszalinie.  Przeprowadzeniem Konkursu zajmuje się powołana przez Dyrektora   
II LO trzyosobowa Komisja Konkursowa. 

     Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie w terminie do 29 marca 2019r.  

     wyłącznie na adres e-mail:  2lobroniewski@interia.pl     
     W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, ilość  
uczestników oraz kontaktowy numer telefonu. 
     Zawody mają charakter indywidualny (dowolna ilość uczestników). 
     Konkurs jest organizowany jako jednoetapowe zawody w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Wł. Broniewskiego w Koszalinie 
 
2a. Przebieg zawodów. 
 
   W tym roku uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy: uczniowie klas gimnazjalnych  
i uczniowie klas szkoły podstawowej. Podział wynika z innej podstawy programowej  
z historii realizowanej w wymienionych rodzajach szkół co wiąże się z innym zakresem 
wiedzy wymaganym na konkursie. 
   Zwycięzcy będą dwaj: jeden z zakresu podstawy programowej gimnazjum, drugi z zakresu 
podstawy programowej szkoły podstawowej. 
     
     Uczestnicy zawodów piszą test przygotowany przez członków Komisji Konkursowej  
II LO. Pytania maja charakter zamknięty i otwarty. Możliwe są pytania dotyczące analizy  
i interpretacji tekstów kultury (utwory literackie, dzieła plastyczne) i tekstów źródłowych. 
 
3. Zakres tematyczny Konkursu dla uczniów szkoły podstawowej. 
    Pytania konkursowe obejmują treści z podstawy programowej w zakresie i historii  
    w gimnazjum oraz podstawowej wiedzy o kulturze.. 
 
Zagadnienia z:  
a) historii: 
 - najważniejsze wydarzenia z historii Polski (do 1945 roku włącznie) i świata    
  (od czasów starożytnych do 1945 roku włącznie) 
 - najważniejsze postaci z historii Polski i świata, 
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 - najważniejsze budowle i zabytki Polski i świata (umiejętność rozpoznania  
   oraz zlokalizowania na mapie), 
 - epoki historyczne  
 - dynastie panujące w Polsce 
 
b) elementów wiedzy o sztuce: 
- najważniejsze kierunki w rozwoju sztuki na przestrzeni dziejów i ich realizacje (dzieła i 
twórcy) do 1945 roku. 
 
Zwycięzca otrzymuje tytuł „Historyka roku 2019” (kategoria szkół podstawowych) 
 

4. Terminarz zawodów:     25 kwietnia 2019r., godz. 8.30     

 
                                                             
                                                                                
                                                                                                                             Zatwierdzam 
                                                                                                         
  
                                                                                                                 Dyrektor II LO w Koszalinie  
 Koszalin, 31 styczeń 2019r. 

 

 

 

 


