ZAKRESY WYMAGAŃ KONKURSU HISTORYCZNEGO
1.Cele edukacyjne:
 Rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami z dziejów Polski i świata.
 Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi.
 Kształcenie postawy szacunku wobec tradycji i przeszłości.
 Uświadomienie roli i znaczenia związków przyczynowo-skutkowych w historii ludzkości.
Rozwijanie zainteresowania przeszłością, która pomaga w lepszym zrozumieniu relacji
międzynarodowych we współczesnym świecie.
2. Wymagania ogólne:
1. Chronologia historyczna.
a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
b) Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres
n.e., tysiąclecie, wiek, rok.
c) Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi.
d) Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i
ustalanie związków przyczynowo- skutkowych.
e) Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym.
2. Analiza i interpretacja historyczna.
a) Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych),
próba wyciągania z nich wniosków.
b) Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map i
planów w różnych skalach.
c) Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej.
d) Objaśnianie związków przyczynowo- skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów
historycznych.
e) Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we
współczesności.
3. Tworzenie narracji historycznej.
a) Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych.
b) Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia.
c) Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów
i postaci historycznych.
d) Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji.
3. Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu
Etap I (czas pracy: 60 minut, liczba punktów: 40)
1) Obowiązuje Podstawa programowa przedmiotu historia – rozporządzenie MEN z 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017, poz. 356).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977).

4. Zakres merytoryczny konkursu
Wymagania szczegółowe:
Zakres merytoryczny konkursu jest zgodny z wymaganiami szczegółowymi podstawy
programowej.
Etap I (szkolny):
Cywilizacje starożytne.
Bizancjum i świat islamu.
Średniowieczna Europa.
Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
Polska w okresie wczesnopiastowskim.
Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
Polska w XIV i XV wieku.
Wielkie odkrycia geograficzne.
„Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim.
Rzeczypospolita Obojga Narodów.
5. Forma zadań
W arkuszach konkursowych wystąpią zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią,
zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania typu prawda/fałsz, zadania otwarte krótkiej
odpowiedzi. Pytania wzbogacone będą materiałem ikonograficznym (np. drzewa genealogiczne,
szkice, fotografie, obrazy, symbole, herby, elementy architektury, odznaczenia, karykatury itp.),
kartograficznym (np. mapy, plany), statystycznym (np. tabelki, wykresy, diagramy, itp.)
i różnorodnymi tekstami źródłowymi.
6. Proponowana literatura dla uczniów:
1. Podręczniki historii dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
2 Atlas historyczny od starożytności do współczesności dla klas 5-8 szkoły podstawowej,
Warszawa, Nowa Era, 2017.
3. Encyklopedia Szkolna. Historia, Warszawa 1997 wyd. WSiP i późniejsze wydania.
4. Poczet władców Polski, Kraków 2012 wydawnictwo Kluszczyński.
5. Słownik pojęć i terminów historycznych.

