KONKURS HISTORYCZNY
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.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczniów

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.
Etap I (czas pracy: 60 minut, liczba punktów: 40)
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).

Etap II (czas pracy: 90 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) Treści wykraczające poza podstawę programową: wiedza dotycząca dziejów Polski
w obrazach, malarstwie, poezji oraz zabytków architektury regionalnej Lubelszczyzny.
3) Treści obowiązujące na II etapie konkursu od czasów prehistorycznych do powstania
listopadowego włącznie (1831 rok) oraz z historii powszechnej do kongresu wiedeńskiego
(1815 rok).
Etap III (czas pracy: 90 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) Treści wykraczające poza podstawę programową: wiedza dotycząca dziejów Polski
w obrazach, malarstwie, poezji oraz zabytków architektury regionalnej Lubelszczyzny.
Zakres merytoryczny konkursu
Wymagania szczegółowe:
Zakres merytoryczny konkursu jest zgodny z wymaganiami szczegółowymi podstawy
programowej. Poszczególne treści będą sprawdzane sukcesywnie na kolejnych etapach,
zgodnie z poniższymi zapisami.
Etap II (rejonowy)
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.
Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku.
Europa w XVII i XVIII wieku.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku.
Wielka rewolucja we Francji.
Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.
Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku.
Epoka napoleońska.
Kongres wiedeński.
Ziemie polskie w latach 1815–1831.
Etap III (wojewódzki)
Europa po kongresie wiedeńskim.
Ziemie polskie w latach 1831–1848.

Europa w okresie Wiosny Ludów.
Powstanie styczniowe.
Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.
Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
I wojna światowa.
Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
Europa i świat po I wojnie światowej.
Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
II Rzeczpospolita w latach 1921–1939.
Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
Droga do wojny.
Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku
Sowieckiego (17 września).
II wojna światowa i jej etapy.
Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
Świat po II wojnie światowej.
Początki komunizmu w Polsce.
Stalinizm w Polsce i jego skutki.
Polska w latach 1957–1981.
Dekada 1981–1989.
Narodziny III Rzeczpospolitej.
Miejsce Polski w świecie współczesnym.
3.

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.
4.

Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów

1. Dzieje ojczyste, Kraków 2012.
2. Chybowski W., Historia. Gimnazjum – zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych,
Warszawa 2004.
3. Encyklopedia Szkolna. Historia, Warszawa 1997 wyd. WSiP i późniejsze wydania.
4. Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795 –1914, Warszawa 1987 i późniejsze
wyd.
5. Historia Polski. Atlas ilustrowany, wyd. Demart, Warszawa 2014.
6. Poczet władców Polski, Kraków 2012 wydawnictwo Kluszczyński.
7. Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, wyd. 8, Warszawa 1998.
8. Roszkowski W., Historia Polski 1914 - 1994, Warszawa 1995 .
9. Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990 i późniejsze wydania.
10. Słownik pojęć i terminów historycznych.
11. Maciej Węgrzyn, Zamki w Polsce. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1914.
12. Red. Elżbieta Olczak, Polaków dzieje malowane, wyd. Demart, Warszawa 2008.
13. Janusz Wałek, Dzieje Polski w malarstwie i poezji, Warszawa 1987.

14. Stanisław Turski, Lubelszczyzna. Najciekawsze zabytki architektury, wyd. Pro - info
2007.
Teksty źródłowe.
1. Wiek V –XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi
dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B.
Lenard, Warszawa 2003.
2. Wiek XVI –XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi
dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B.
Lenard, Warszawa 2003.
3. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla
nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard,
Warszawa 2003.
4. Historia w tekstach źródłowych, oprac. T. Maresz, K.Juszczyk, tom 1,2,3 Toruń 1994.
5. Spotkania z historią. Atlas z komentarzami źródłowymi dla gimnazjum, PWN,
Warszawa 2007.
6. Źródła i materiały do nauczania historii, red. S. Sierpowski, Warszawa 1998.
Strony internetowe
Orzeł biały historia wizerunku https://forumemjot.wordpress.com/2012/05/01/orzel-bialyhistoria-wizerunku/ www.muzeumwp.pl

