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Tematyczny Konkurs Historyczny 
organizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. św. M. M. Kolbego w Szczecinie w roku szkolnym 2013/2014, 
pod honorowym patronatem: 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, p. Marii Boreckiej 
 i Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. 

 
Regulamin 

 
1) Temat konkursu brzmi 

Losy Polaków po utracie własnego państwa w lach 1795 – 1914 

2) Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji 
Szczecińsko-kamieńskiej w Szczecinie przy współpracy z Instytutem Historii 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.  

3) Zasięg terytorialny konkursu – Szczecin i okolice. 
Adres Komisji Konkursu Historycznego: 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie, 
aleja Wojska Polskiego 76, 
tel. 914233857, e-mail: sk@sk.edu.pl  

4) Ramy chronologiczne konkursu obejmują lata 1795 - 1914 (od III rozbioru Polski do 
wybuchu I wojny światowej włącznie.) Merytorycznie konkurs obejmuje wiadomości 
i umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii 
w gimnazjum. Treści obejmują znajomość historii Polski z elementami historii 
powszechnej. Tematyka konkursu jest rozszerzona o zagadnienia szczegółowe 
omówione w dalszej części regulaminu.  

5) Konkurs składa się z trzech etapów.  

6) Etap I, szkolny polega na napisaniu pracy na jeden z zaprezentowanych niżej tematów: 

L.p. Temat pracy etapu szkolnego. 
1 Najwybitniejsi wojskowi polscy w latach 1795-1914 r. Wybierz postacie, dokonaj ich 

charakterystyki i uzasadnij wybór. 
2 Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, porównanie przyczyn, charakteru 

działań wojennych i skutków.  
3 Praca organiczna Polaków w trzech zaborach. Porównanie warunków i sposobów 

działania oraz osiągnięć.  
4 „Są powodem dumy dla wielu”- wielcy uczeni, odkrywcy i artyści polscy w XIX. 

Wybierz postacie dokonaj ich charakterystyki i uzasadnij wybór. 
5 Ksiądz Stanisław Staszic i ksiądz Piotr Wawrzyniak – porównanie aktywności 

gospodarczej, społecznej i religijnej duchownych działających w różnych warunkach .  

7) Eliminacje pisemne polegają na samodzielnym przygotowaniu przez uczniów pracy na 
jeden z 5 tematów opublikowanych w regulaminie. Praca pisemna powinna wykazać 
umiejętność samodzielnego gromadzenia, selekcjonowania i analizowania informacji, 
określenie tezy lub problemu połączone z umiejętnością konstruowania dłuższej 
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wypowiedzi pisemnej. Budowanie zdań poprawnych pod względem stylistycznym, 
językowym i ortograficznym.  

Praca, nie licząc ewentualnej strony tytułowej i bibliografii, nie może przekraczać 4 
stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 
1.5, marginesy 2,5 cm). Do pracy musi zostać załączony wykaz wykorzystanych źródeł 
(bibliografia) z podaniem autora, tytułu miejsca i czasu wydania lub adresu strony 
internetowej. Prace, które uzyskają ocenę dobrą lub wyżej zostają zakwalifikowane do 
etapu II. 
Podpisaną przez ucznia pracę należy, razem z wypełnioną karta zgłoszenia, złożyć 
w sekretariacie Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Szczecinie, Aleje Wojska Polskiego 76. tel.914233857, email: 
sk@sk.edu.pl do 13 grudnia 2013 lub przesłać pocztą na adres szkoły, 
(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy 
zaopatrzyć w pieczęć szkolną. 

8) O wynikach eliminacji uczestnicy zostaną poinformowani do 10 stycznia 2014 r. na 
stronie internetowej szkoły i pocztą e-mailową.  

9) Podczas II etapu uczniowie rozwiążą test, składający się z zadań zamkniętych – 90% 
i zadań otwartych – 10%. Czas testu: 60 minut.  

10) Do etapu III, finałowego przechodzą uczestnicy etapu II, którzy uzyskali największą 
liczbę punktów. W etapie III uczniowie zaprezentują swoją prace pisemną i ustosunkują 
się do pytań komisji. Czas trwania tego etapu – 15 minut na osobę.  

11) Laureatami zostaną uczniowie, którzy uzyskają największa liczbę punktów w części 
pisemnej i ustnej (II i III etap).  

12) Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje 
Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 
 LITERATURA POMOCNA W PRZYGOTOW ANIU PRAC.: 
 
• Podręczniki do nauczania historii w gimnazjum, zatwierdzone przez MEN. 

• M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard: Ćwiczenia źródłowe dla gimnazjum. Wyd. 
WSiP. Warszawa 2002 i późniejsze wydania.  

• Atlasy historyczne dowolne. Proponowane: Atlas historyczny, Gimnazjum Wyd. WSiP. 
Warszawa 2005, Gimnazjum. Atlas historyczny od starożytności do współczesności. 
Wyd. Nowa Era. Warszawa 2009, Historyczny Atlas Polski. Wyd. Demart. Warszawa 
2009. 

• Zeszyty serii „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”, oraz Historia – Encyklopedia 
szkolna, WSIP lub PWN. 


