
Powiatowy Konkursu Historyczny „Powojenna historia Polski” 
Regulamin Powiatowego Konkursu Historycznego 

 
I. Organizator: 
1. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu –  

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Konkurs Honorowym 
Patronatem objął poseł Parlamentu Europejskiego VIII kadencji – Bolesław Piecha oraz 
Starosta Powiatu Raciborskiego.  

 
II. Założenia ogólne: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych Powiatu 

Raciborskiego. 
2. Cele konkursu: 
a. wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią Polski po II wojnie światowej, a także 

zachęcanie do dalszych samodzielnych poszukiwań, 
b. upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski po II wojnie światowej, 
c. podnoszenie umiejętności uczniów, związanych z wykorzystaniem nowych technologii, 

znajdowania, selekcji i prezentacji informacji. 
 
III. Zakres Konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej przedmiotu historii i podanej literaturze konkursowej: 
1.Podręcznik z historii dla klasy VIII. 
2.Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na 
portalu; http://www.polska1918-89.pl ) 

 
IV. Założenia organizacyjne: 
1.W konkursie biorą udział uczniowie klas ósmych SP. Każda SP z terenu Powiatu             

Raciborskiego może zgłosić do konkursu 2 uczniów. 
2. Dyrektor do 1 marca br. zgłasza do udziału w Konkursie uczniów swojej szkoły według                

wzoru będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszenie można wysłać drogą           
elektroniczną lub dostarczyć do sekretariatu ZSO Nr 1. 

3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia przekazuje szkole potwierdzenie jego przyjęcia. 
4.Konkurs przygotowuje i przeprowadza I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza          

w Raciborzu (adres: ul. Kasprowicza 11,47-400 Racibórz, tel:32 415 44 52, 
e-mail:lo1@raciborz.com.pl ). 

5. Patronat nad Konkursem sprawują: 
-Starosta raciborski – Grzegorz Swoboda 
-Patronat honorowy - Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bolesław Piecha 

 
V. Przebieg konkursu:  
Konkursu odbędzie się dnia 12 marca 2019 roku w siedzibie ZSO Nr 1 Raciborzu, ul.               
Kasprowicza 11 

http://www.polska1918-89.pl/
mailto:lo1@raciborz.com.pl


1. Konkurs przeprowadza się w formie testu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 min.  
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali/salach w warunkach         

kontrolowanej samodzielności. 
3. W trakcie rozwiązywania testów konkursowych w sali mogą przebywać wyłącznie          

uczestnicy Konkursu i członkowie Komisji Konkursowej. 
4.  Organizator konkursu winien przestrzegać wymogu właściwej organizacji konkursu.  
5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu przez uczniów z najwyższymi            

wynikami (maksymalnie 5 osób) w celu wyłonienia zwycięzcy przeprowadza się          
dogrywkę w formie pisemnej. Test uzupełniający składa się z 10 pytań. Czas trwania testu              
uzupełniającego wynosi 20 minut. (W przypadku, gdy uczestnicy uzyskali równą liczbę           
punktów z testu uzupełniającego, przy ocenie tego testu brana jest pod uwagę kolejność             
zakończenia testu przez uczestnika). 

6.  Pytania przygotowywane są przed konkursem. 
 
VI. Komisja Konkursowa: 

1. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzi           
5 członków – opiekunowie uczniów i  przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego. 

2. Komisja czuwa nad przebiegiem Konkursu, sprawdza testy z etapu I, ewentualnie           
przeprowadza dogrywkę, punktując pytania konkursowe zgodnie z regulaminem oraz         
ogłasza wyniki. 

3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel I LO. 
 
VII. Nagrody: 
1. Laureatem I i II miejsca Konkursu Historycznego „Powojenna historia Polski” zostają           

osoby, które kolejno uzyskały najwięcej punktów z testu lub w wyniku dogrywki. 
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  
3. Laureaci I i II miejsca wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu            

Europejskiego w Brukseli na zaproszenie europosła Bolesława Piechy oraz         
otrzymują nagrody rzeczowe lub bony na zakupy (warunkiem wyjazdu jest m.in.           
posiadanie dowodu osobistego lub paszportu i ukończenie 14 roku życia). 

4. Laureatom Konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie ukończenia        
szkoły podstawowej. 

5. Uczestnicy I etapu, którzy zajęli III, IV i V miejsce uzyskują tytuł Finalisty Konkursu              
Historycznego. 

6. Zdobywcy tytułu Finalisty Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe (książki). 
 
VIII. Inne informacje 
1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy. 
2. Nazwiska laureatów konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych 
Organizatorów. 
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestników 
(rejestracja fotograficzna dla potrzeb dokumentacyjnych i promocyjnych). 
Informacji na temat konkursu udziela: 
Bogdan Depta, nauczyciel historii w ZSO Nr 1 w Raciborzu, adres mailowy: 
b.depta.lo1@gmail.com 

mailto:b.depta.lo1@gmail.com


 
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
do I Powiatowego Konkursu Historycznego „Powojenna historia Polski” 

 
 
Kartę należy dostarczyć osobiście lub e-mailem data:...................................……. 
 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu 
ul. Kasprowicza 11 
47-400 Racibórz 
tel. 324154452 fax. 324140324 
e-mail:lo1@raciborz.com.pl 
 

Nazwa i adres szkoły: 
 

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

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

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

Imiona i nazwiska uczniów zgłaszanych do udziału w konkursie oraz ich opiekunów (prosimy             

wypełnić drukowanymi literami): 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko opiekuna 

1.   

2.   

 

 

 

 

............................................................... 
podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 
 

 


