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Regulamin II edycji Konkursu Historycznego  

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

dla uczniów gimnazjów   

„Setna rocznica nadania imienia szkole” 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego   

w Białej Podlaskiej, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska. 

Koordynatorem Konkursu jest mgr Jarosław Radecki. 

Wszelkie pytania należy kierować do Koordynatora Konkursu: 

 tel. 608665421 (nr prywatny Koordynatora) 

 e-mail: jradecki72@gmail.com ( Koordynator ) 

w temacie wiadomości wpisując: Konkurs Historyczny II EDYCJA 

II. Cele Konkursu  

1. Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 

      zainteresowanie historią. Adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu miasta Biała 

     Podlaska oraz powiatu bialskiego.  

2. Cele Konkursu:  

 doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów, 

 wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy  

z uczniem zdolnym,  

 promowanie szkoły, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 doskonalenie umiejętności samokształcenia i przygotowanie gimnazjalistów do nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej, 

 promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią, 

 popularyzacja historii wśród uczniów szkół gimnazjalnych.  

3. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania  historii  dla gimnazjum 

    oraz treści poszerzające podstawę programową. 

III. Organizacja Konkursu  

1. Terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określa harmonogram.  

2. Konkurs organizowany jest w  dwóch etapach:  

     a.  I etap: eliminacje szkolne.  

       Czas trwania - 45 minut.  

        Uczeń rozwiązuje test, który składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych i obejmuje treści 

określone w podstawie programowej nauczania historii. 

   b. II etap: eliminacje finałowe. 
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       Czas trwania - 60 minut. 

        Uczeń rozwiązuje test, który  składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych i obejmuje treści 

określone w podstawie programowej nauczania historii. 

3. Eliminacje konkursowe na etapie finałowym odbywać się będą w dwóch kategoriach:  

    a. kategorii indywidualnej - w formie pisemnej, 

    b. kategorii drużynowej (dwuosobowe zespoły z każdej zgłoszonej szkoły) - w formie ustnej.  

         Zadaniem drużyn jest udzielenie odpowiedzi na pytania quizowe w formule teleturnieju „1 z 10”. 

          Kategoria drużynowa odbywa się z udziałem publiczności. 

4. Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK). 

5. Etap finałowy przeprowadza Komisja Konkursowa I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa  Ignacego 

    Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej. 

IV. Nagrody   

1. Nagrody dla laureatów funduje  INBAP Group w Białej Podlaskiej . 

2. Laureatami Konkursu zostaje 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów oraz zwycięska drużyna 

    wyłoniona w czasie quizu. Pozostali uczestnicy finału uzyskują tytuł finalisty. 

     a. I miejsce w kategorii indywidualnej:  puchar Dyrektora I LO oraz tablet o wartości ok. 400 zł. 

     b. II miejsce w kategorii indywidualnej: słuchawki bezprzewodowe o wartości ok. 150 zł. 

     c. III miejsce w kategorii indywidualnej: mobilna bateria o wartości ok. 80 zł. 

         Miejsca IV- X:  pamiątkowy pendrive. 

     d. zwycięzcy drużynowego quizu otrzymają tablety o wartości ok. 400 zł. 

3. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

4. Dla opiekunów laureatów przewidziano nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

1.  Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-III gimnazjum. 

2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. Do I etapu Konkursu ma prawo przystąpić każdy 

     uczeń. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się danego Konkursu, uczeń może  

     do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad 

     uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez ucznia, 

    jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.  

4. Uczniowie przystępujący do Konkursu na etapie finałowym obowiązani są okazać legitymację 

     szkolną.  

5. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania Konkursu, spóźnienie o więcej 

     niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu pozbawia 

     ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie (dopuszczalne jest spóźnienie tylko w szczególnie 

     uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Przewodniczącego odpowiedniej komisji konkursowej;  

     w takim przypadku nie przedłuża się czasu trwania Konkursu). 
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6. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może 

     zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

     wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji,  

     w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).  

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego 

      przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego 

      uczestnika i unieważnia jego pracę. 

8. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

     ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.  

9. Na każdym etapie Konkursu zabrania się korzystania z podręczników, książek oraz wszelkich 

     środków łączności, np. telefonów komórkowych.  

VI. Harmonogram konkursu 

1. Zgłoszenia szkół do Konkursu przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora:  

      jradecki72@gmail.com  do 16 grudnia 2016 r. (wzór zgłoszenia- załącznik). 

2.  Termin I etapu- eliminacji szkolnych: 3 lutego 2017 r.  godz. 10.00. 

     Termin II etapu- eliminacji finałowych: 10 marca 2017 r.  godz. 10.00. 

     Finał odbędzie się w dwóch kategoriach:  indywidualnej i drużynowej. 

3. Testy i klucz odpowiedzi do etapu szkolnego zostaną przesłane w wersji elektronicznej (format 

PDF - do wydrukowania) na adres e-mail podany przez organizatora szkolnego do  31 stycznia 

2017r. Gimnazja, które chcą otrzymać wersję papierową, zgłaszają zapotrzebowanie do 10 

stycznia 2017 r.   podając ilość potrzebnych arkuszy. Pytania są tajne do godziny rozpoczęcia 

Konkursu.  

4. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do etapu finałowego maksymalnie trzech uczniów, którzy 

    uzyskali najwyższy wynik w eliminacjach szkolnych. W przypadku większej liczby uczniów o takiej 

    samej liczbie punktów o uczestnictwie w etapie finałowym decyduje SKK na podstawie rozwiązań 

    zadań otwartych lub najtrudniejszych, z największą liczbą punktów do zdobycia.  

    Imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do etapu finałowego oraz opiekuna finalistów należy 

    przesłać do Koordynatora Konkursu do 10 lutego 2017r. 

5. Wręczenie Pucharu Dyrektora Szkoły, nagród rzeczowych i dyplomów nastąpi 10 marca 2017r. po             

zakończeniu rozgrywek finałowych. 

VII. Literatura dla ucznia i nauczyciela: 

Podręczniki do historii dla gimnazjów.  

Strona internetowa Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie  

Słownik historia, Wydawnictwo GREG, Warszawa 2004.Pilikowski Jerzy, Szkolny słownik historyczny, 

Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002. 

Atlasy historyczny dla szkół gimnazjalnych   
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ZGŁOSZENIE 
 

udziału w II edycji Konkursu Historycznego  

im. J.I. Kraszewskiego 

dla uczniów gimnazjów 

 
 
Zgłaszamy udział  

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

(nazwa szkoły) 

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

(adres szkoły) 

 
w II edycji Konkursu Historycznego. 

 
 
Przewidywana liczba uczestników - ………… 
 
 

Dane kontaktowe nauczyciela – opiekuna: 

Imię i nazwisko:  ……………………………… 

Nr  telefonu: …………………………………… 

e-mail: …………………………………………. 

 


