
KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

„HISTORIA – ŚWIADEK 
PRZESZŁOŚCI” 

Regulamin konkursu 

Organizacja konkursu: 

1. Organizatorem konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów jest Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 

119, 70-490 Szczecin (tel./fax: 91 42 38 677) 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów miasta Szczecina i okolic.  

Zgłoszenie do konkursu: 

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się na formularzu (załącznik regulaminu), który 

przesyłany jest na adres poczty elektronicznej organizatora: 

anna.bieniasz@lozoi.szczecin.pl  

2. Zgłoszenie do konkursu musi odbyć się nie później niż 5 dni przed terminem 

konkursu, czyli do  4 marca 2016 r, do godz. 15.00 

Termin i przebieg konkursu:  

1. Konkurs historyczny odbędzie się 9 marca 2016 r. o godzinie 10:00. 

Pierwszy etap – eliminacje (10:05 – 10:50) – rozwiązywanie testu składającego się  

z pytań zamkniętych i otwartych o krótkiej odpowiedzi. 

Drugi etap – finał konkursu (11:30 – 12:30) – rozwiązywanie zadań otwartych              

w oparciu o różnego rodzaju źródła historyczne. 

2. Do pierwszego etapu konkursu przystępują uczniowie wytypowani przez szkołę 

(opiekuna).  

3. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni posiadać przy sobie legitymację 

szkolną, która potwierdza fakt bycia uczniem określonego gimnazjum.  

4. Do finału konkursu kwalifikuje się nie więcej niż 10 zawodników.  

5. W konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów z największą ilością zdobytych 

punktów. Ilość laureatów może ulec zmianie w przypadku uzyskania  

I, II lub III miejsca ex aequo.  

6. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują nagrody oraz dodatkowe punkty  

(w ramach 40 punktów przyznawanych przez szkołę) w trakcie rekrutacji do 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.  

7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (www.lozoi.szczecin.pl) 

dnia 14 marca 2016 r.  

 
 Konkurs historyczny „Historia – świadek przeszłości” w roku 2015/16 dotyczy 

historii Polski w okresie panowania królów elekcyjnych od Henryka Walezego do Jana III 

Sobieskiego - Królowie elekcyjni. Burzliwy wiek XVII.  Uczniowie biorący udział                        

w Konkursie powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii 

Polski w latach 1573 - 1696 wykraczającymi poza podstawę programową szkoły 

gimnazjalnej. 



 

Cele konkursu: 

 Rozbudzanie zainteresowania epoką, rozwijania indywidualnych uzdolnień 

uczniów, 

 Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, 

 Podniesienie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia, 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - 

skutkowych, 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł. 

Zakres materiału: 

1. Zasady wolnej elekcji. Artykuły henrykowskie i pacta conventa. Zmiany systemu 

polityczno - ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII wieku.  

2. Panowanie Stefana Batorego. Wojny z Moskwą. 

3. Przyczyny, przebieg wojen z Szwecją, Rosją i Turcją. Najważniejsze bitwy. 

4. Przyczyny, cele, przebieg, następstwa powstania Chmielnickiego na Ukrainie.  

5. Społeczno - gospodarcze i polityczne skutki wojen w XVII wieku. 

6. Kultura baroku. Sarmatyzm. 

7. Biogramy władców elekcyjnych i wielkich hetmanów.  

Literatura: 

 Podana literatura jest tylko propozycją i nie ogranicza zakresu indywidualnych 

poszukiwań uczestników konkursu. 

1. Podręczniki do klasy drugiej gimnazjum. 

2. Podręcznik do klasy drugiej liceum: Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. 

Dzieje nowożytne. Część 2, Wydawnictwo Nowa Era. 

3. Julia Tazbir, Atlas historyczny – szkoła średnia do 1815, Wydawnictwo Demart. 

 


