
Wojewódzki Konkurs 

 

„Polska moją Ojczyzną – Polska królów elekcyjnych (1572 – 1795)” 
III edycja – rok szkolny 2016/2017 

 

 

I. Organizator: 

 

1. Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu i Publiczne 

Liceum Ogólnokształcące  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii 

Tułasiewicz w Poznaniu 

2. Poznański Klub Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja Eugeniusza Błasika 

 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Pogłębienie wiedzy o dziejach Ojczyzny 

2. Pogłębienie wiedzy o dziejach Wielkopolski 

 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

 

Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych                               

w Wielkopolsce 

 

IV. Terminarz konkursu: 

- etap szkolny – do dnia 7 kwietnia 2017 roku  

- etap wojewódzki – 29 maja 2017 roku 

 

 

V. Komisje konkursu: 

- skład komisji szkolnej ustala Dyrektor Szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny        

   koordynator konkursu, 

- komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu organizatorów konkursu,   

              powołuje Dyrektor Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki                     

              w Poznaniu i Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Katolickiego  

              Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu oraz Prezes  

              Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja Eugeniusza Błasika 

 

VI. Formy eliminacji: 

 

Etap I – szkolny odbywa się na terenie danej szkoły.  

1. Termin i formę przeprowadzenia I etapu ustala szkolny koordynator konkursu.  

2. Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator konkursu. 

4. Przewodniczący komisji przesyła protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu na 

adres organizatora do dnia 7 kwietnia 2017 roku (załącznik nr 1.)  

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość 

punktów w eliminacjach szkolnych.  

 



Etap II – finał wojewódzki  –  29 maja 2017 roku, siedziba: Publicznego Gimnazjum Katolickiego 

im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, ul. Głogowska 92 

 

 

1. Etap wojewódzki przeprowadza Komisja Wojewódzka Konkursu. 

2. Forma – test pisemny składający się z dwóch części: 

a) test dotyczący najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski i Wielkopolski 

b) interpretacja wylosowanego obrazu polskich malarzy (ze szczególnym 

uwzględnieniem Jana Matejki) 

c) testy przeprowadzone będą na dwóch poziomach szkół: 

 - gimnazja, 

       - szkoły ponadgimnazjalne. 

 3. Zwycięzcami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Polska moją Ojczyzną – Polska królów 

elekcyjnych 1572-1795)” zostają  uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w 

swojej grupie (gimnazjum / szkoła ponadgimnazjalna) 

 

VII. Sprawy sporne: 

Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga Przewodniczący  

      Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Polska moją Ojczyzną – Polska królów 

elekcyjnych (1572-1795)” 

 

 

VIII. Zakres materiału i bibliografia: 

A. Zakres materiału: 

a) wydarzenia z historii Polski (XVI – XVIII wiek) ujęte w Podstawie Programowej 

(III i  IV etap edukacyjny) 

b) dzieje Wielkopolski (XVI – XVIII wiek) 

c) ikonografia dotycząca najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski (XVI – XVIII wiek) 

B. Bibliografia: 

1. Podręczniki do I, II oraz III klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dopuszczone 

do użytku szkolnego przez MEN.  

2. Mariusz Trąba, Lech Krzyżanowski „Poczet królów i książąt polskich”, Warszawa 

PWN, 2010 rok lub dowolny „Poczet królów i książąt polskich” 

3. Dowolna synteza uniwersytecka dziejów Polski w czasach Jagiellonów 

4. Historia Wielkopolski (dowolne opracowanie) 

5. „Dzieje Polski w obrazach” wyd. Demart 

 

IX. Nagrody: 

1. Cztery pierwsze miejsca (dwa na poziomie gimnazjum i dwa na poziomie 

szkoły ponadgimnazjalnej) – wyjazd do Brukseli oraz zwiedzanie Parlamentu 

Europejskiego 

2. Miejsca od 3 do 10 – nagrody książkowe 

 

 

 


