ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury
I etap
I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/
Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie i przestrzeni;
porządkowanie chronologiczne; dostrzeganie zmian w funkcjonowaniu społeczeństw
i związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia; dostrzeganie ciągłości rozwoju
cywilizacyjnego i kulturowego. Charakteryzowanie zjawisk, wydarzeń i procesów
historycznych; dostrzeganie i wyjaśnianie związków przyczynowo –skutkowych; wyjaśnianie
znaczenia wydarzeń dla rozumienia współczesnego świata. Pozyskiwanie i porównywanie
informacji pochodzących z różnych źródeł; Tworzenie narracji historycznej w oparciu
o informacje pochodzące z różnych źródeł; formułowanie wniosków i ocen.
II. Treści kształcenia
1. Chronologia i źródła historyczne.
2. Polskie symbole narodowe.
3. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.
4. Cywilizacja grecka.
5. Cywilizacja rzymska.
6. Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
7. Kultura materialna i duchowa średniowiecznej Europy.
8. Polska pierwszych Piastów.
9. Polska w czasach rozbicia dzielnicowego.
10. Zjednoczenie ziem polskich i panowanie ostatnich Piastów.
11. Polska w dobie unii z Litwą.
III. Proponowana bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

Podręczniki szkolne.
Atlas historyczny świata. PPWK.
Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.1. Starożytność
i Średniowiecze, Toruń 2004.
Wilczyński M., Wielka wędrówka ludów – migracje w V wieku n.e. Magazyn
Historyczny Mówią Wieki nr 12/2015, s.31-35
Giergiel T., Możne damy średniowiecznego Sandomierza. Magazyn Historyczny Mówią
Wieki nr 5/2012 s.24-28

II etap
I. Treści kształcenia z etapu I oraz:
1. Wielkie odkrycia geograficzne.
2. Humanizm i odrodzenie.
3. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów.
4. Ustrój i społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
5. Kultura i sztuka baroku.
6. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w.
7. Kultura i sztuka oświecenia.
8. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w.
9. Rzeczpospolita pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego.
II. Proponowana bibliografia
1. Podręczniki szkolne.
2. Atlas historyczny świata, PPWK.

Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.2. Czasy nowożytne,
Toruń 2004.
4. Kienzler I., Jan Sobieski i Marysieńka, Magazyn Historyczny Mówią Wieki nr 9/2013
s.29-33
5. Chorążyczewski W. Zygmunt I Stary, Magazyn Historyczny Mówią Wieki nr 9/2014
s.94-101
3.

III etap
I. Treści kształcenia z etapu I i II oraz:
1. Europa po kongresie wiedeńskim.
2. Przemiany gospodarcze w XIX w.
3. Europa po Wiośnie Ludów. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
4. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
5. Ekspansja kolonialna w XIX w.
6. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
7. Życie Polaków pod zaborami.
8. Przemiany społeczne i kulturowe w Europie i na ziemiach polskich w XIX w.
9. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
10. I wojna światowa i jej skutki.
11. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
12. Dwudziestolecie międzywojenne- odrodzenie Rzeczpospolitej i narodziny
totalitaryzmów w państwach europejskich.
13. Wybuch wojny w 1939 r. i Polacy na frontach II wojny światowej.
14. Nowy ład po II wojnie światowej w decyzjach Wielkiej Trójki.
15. Dekada 1980-1989 – Polska na tle wydarzeń w Europie. .
II. Proponowana bibliografia
1. Podręczniki szkolne.
2. Atlas historyczny świata, PPWK.
3. Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.2. Czasy nowożytne,
Toruń 2004, t.3, XX wiek i Czasy współczesne, Toruń 2005.
4. Orłowski B., Ernest Malinowski i inni. Magazyn Historyczny Mówią Wieki nr 6/2017,
s.73-76.
5. Batóg W., Roosevelt jako Wilson. Magazyn Historyczny Mówią Wieki nr 2/2015 s.14-18.
6. Materski W., Ponad głowami Polaków, Magazyn Historyczny Mówią Wieki nr 2/2015
s.24-28.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Katowicach
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
Protokół
eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Nazwa szkoły .................................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres internetowy ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w .....................................................
/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

funkcja

miejsce pracy
wpisać ,w przypadku
nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole

podpis

Przewodniczący
Członek
Członek

1
2
3

stwierdza, że:
1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie
z zasadami określonymi w § 18 Regulaminu Konkursu,
2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Liczba uczniów biorących udział w konkursie .........................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów .........................................
Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ...........................................................................
..........................................................................................................................................................

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Wykaz uczniów,
którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na etapie szkolnym
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
imię i nazwisko ucznia
Lp.

(wg malejącej liczby
uzyskanych punktów)

data
urodzenia
ucznia

miejsce
urodzenia
ucznia

klasa

liczba
uzyskanych
punktów

ID szkoły

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

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

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

data

pieczątka szkoły

podpis Dyrektora szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 3
Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Katowicach
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
Protokół
eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w ..................................................
Lp.

imię i nazwisko członka komisji
wojewódzkiej konkursu

1
2

funkcja

podpis

Koordynator etapu rejonowego

Członek

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone
z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

zgodnie

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ....................................
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu .............
Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ........

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ...............................................
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji
Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

Wykaz uczestników
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy
opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Protokół
etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Historii. dla uczniów szkół
podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 został przeprowadzony zgodnie
z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu należy opracować w tabeli
sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Liczba uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata .........................................

Obserwator ...............................................
imię, nazwisko

................................
nazwa instytucji

..............................
podpis

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

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

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
stwierdza, że laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z ..............................
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali
następujący uczniowie:
Wykaz laureatów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel
zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................

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

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

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4 B

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista finalistów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ...........................................................................
stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół
podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali następujący uczniowie:
Wykaz finalistów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel
zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Ogólna liczba finalistów wynosi .......................

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

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

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

1

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły
odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem.

1. Nazwisko ucznia
2. Imię ucznia
3. Data i miejsce urodzenia ucznia
4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:


Matka/prawny opiekun



Ojciec/prawny opiekun

5. Pełna nazwa szkoły
6. Klasa
7. Adres szkoły
8. Powiat
9. Gmina
10. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły

e-mail:

11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty,
na terenie której znajduje się szkoła
12. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby
przygotowującej ucznia do Konkursu
13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji
Konkursowej w dniu Konkursu
………………………..
data

………………………………..
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu, zawartych w karcie do kodowania, jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,
ul. Powstańców 41A
b) dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu
c) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy
d) obowiązek podania danych osobowych przez uczestników konkursu wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125
z późn. zm.)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach
internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
………………………..
data

……………………………………………………………..
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………..
podpis

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i nie wyrażam zgody4 na publikację wyników konkursu mojego
dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
………………………..
data
1

……………………………………………………………..
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………..
podpis

WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego
3
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.).
4
W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia
2

