ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY
Stopień szkolny
I.

II.

III.

Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/
Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie i przestrzeni, porządkowanie
chronologiczne, dostrzeganie zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i związków pomiędzy
różnymi dziedzinami życia oraz dostrzeganie ciągłości rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego.
Charakteryzowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych, dostrzeganie i wyjaśnianie
związków przyczynowo –skutkowych, wyjaśnianie znaczenia wydarzeń dla rozumienia
współczesnego świata.
Pozyskiwanie i porównywanie informacji pochodzących z różnych źródeł, rozróżnianie
w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej.
Tworzenie narracji historycznej w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł,
formułowanie wniosków i ocen wraz z argumentacją uzasadniającą własne stanowisko.
Treści kształcenia.
Uczeń zna treści następujących zagadnień:
1) Najdawniejsze dzieje człowieka.
2) Cywilizacje Bliskiego Wschodu.
3) Starożytny Izrael.
4) Cywilizacja grecka.
5) Cywilizacja rzymska.
6) Powstanie chrześcijaństwa i jego rozprzestrzenianie się.
7) Dziedzictwo antyku.
8) Arabowie i świat islamski.
9) Bizancjum i Kościół wschodni.
10) Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa.
11) Państwa Europy w średniowieczu – polityka i gospodarka.
12) Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
13) Kultura materialna i duchowa średniowiecznej Europy.
14) Polska pierwszych Piastów.
15) Polska dzielnicowa i zjednoczona.
16) Państwo polskie od Władysława Jagiełły do Aleksandra Jagiellończyka.
Literatura.
1)
Podręczniki szkolne.
2)
Atlas historyczny świata.
3)
Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.1. Starożytność
i Średniowiecze, Toruń 2004.
4)
Andrzej Pleszczyński, Chrzest Mieszka I – świadomy wybór czy konieczność polityczna,
http://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/pleszczynski-chrzest-mieszka-i.pdf
5)
Andrzej Pleszczyński, Drużyna Mieszka I – rdzeń wczesnego państwa,
http://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/pleszczynski-druzyna-mieszka-i.pdf
6)
Marcin Sałański, Wikingowie i początki ich wypraw, https://histmag.org/Wikingowie-ipoczatki-ich-wypraw-w-VIII-IX-w.-prawda-i-mity-8767

Stopień rejonowy
I.

Obszary umiejętności
Patrz – stopień szkolny

II.

Treści kształcenia z etapu szkolnego oraz:
Uczeń zna treści następujących zagadnień:
1) Wielkie odkrycia geograficzne.
2) Humanizm i odrodzenie.
3) Reformacja i kontrreformacja.
4) Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów.
5) Ustrój i społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
6) Kultura i sztuka baroku.
7) Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w dobie królów elekcyjnych.
8) Formy państwa nowożytnego (monarchia absolutna i parlamentarna).
9) Kultura i sztuka oświecenia.
10) Przemiany gospodarcze w XVIII w.
11) Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w.
12) Powstanie Stanów Zjednoczonych.
13) Rzeczpospolita pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego.
14) Rewolucja francuska.
15) Epoka napoleońska.

III.

Literatura.
1) Podręczniki szkolne.
2) Atlas historyczny świata.
3) Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.2. Czasy nowożytne,
Toruń 2004.
4) Dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej, nr 3, listopad 2013,
http://www.mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/Dziedzictwo_dawnej_RP_nr_03.pdf
5) Marek Groszkowski, Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku,
https://histmag.org/Bitwa-pod-Wiedniem-12-wrzesnia-1683-roku-9971
6) Piotr Ugniewski, Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817) - prawdziwy republikanin,
http://muzhp.pl/pl/c/1900/tadeusz-kosciuszko-1746-1817-prawdziwy-republikanin

Stopień wojewódzki
I.

Obszary umiejętności
Patrz – stopień szkolny

II.

Treści kształcenia z etapu szkolnego i rejonowego oraz:
Uczeń zna treści następujących zagadnień:
1) Kongres wiedeński.
2) Europa po kongresie wiedeńskim.
3) Rozwój cywilizacji przemysłowej.
4) Wiosna Ludów.
5) Europa po Wiośnie Ludów.
6) Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
7) Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
8) Ekspansja kolonialna w XIX w.
9) Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
10) Ziemie polskie w okresie powstań narodowych.
11) Życie Polaków pod zaborami.

12)
13)
14)
15)
16)

Przemiany społeczne i kulturowe w Europie i na ziemiach polskich w XIX w.
Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
I wojna światowa i jej skutki.
Rewolucje rosyjskie.
Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

III. Literatura.
1) Podręczniki szkolne.
2) Atlas historyczny świata, PPWK.
3) Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.2. Czasy nowożytne,
Toruń 2004, t.3, XX wiek i Czasy współczesne (zakres do 1918 r.), Toruń 2005.
4) Jerzy Zdrada, Powstanie styczniowe, http://muzhp.pl/pl/c/983/powstanie-styczniowe
5) Bartłomiej Gajek, Libertadores - formowanie się niepodległej Ameryki Południowej,
https://histmag.org/Libertadores-formowanie-sie-niepodleglej-Ameryki-Poludniowej17426
6) Michał Przeperski, W 15 dni do niepodległości, https://histmag.org/Listopad-1918-w15-dni-do-niepodleglosci-cz.-1-8671/1

ZAŁĄCZNIK NR 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. ( RODO ) administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych (WKP), jest Śląski Kurator Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024
Katowice; e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka.
Inspektorem ochrony danych administratora jest Pani A. Andruszkiewicz kontakt:
e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl , tel. 032-606-30-37
1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2. Dane osobowe uczestnika WKP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa;
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO;
5. Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad ( Dz. U. z 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia laureatom/finalistom WKP.

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

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

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

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

imię/imiona i nazwisko uczestnika WKP

ucznia/uczennicy klasy
imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów)

................................................................
pełna nazwa i adres szkoły

...............................................................
data i miejsce urodzenia

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki* ........................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z...................................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)

Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników wielokrotnych
laureatów oraz wręczenie zaświadczeń podczas gali laureatów i publikację z niej zdjęć.

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

………………………………………..

miejscowość, data

(czytelny podpis wyrażającego zgodę)

ZAŁĄCZNIK NR 4

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach
Protokół
eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół postawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
Aktualna nazwa szkoły....................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres e-mail ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w .....................................................
/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

miejsce pracy
wpisać ,w przypadku
nauczyciela zatrudnionego w
innej szkole

funkcja

podpis

Przewodniczący
Członek
Członek

1
2
3

stwierdza, że
1. pobrany zestaw konkursowy został zabezpieczony zgodnie z zasadami określonymi w § 18
Regulaminu Konkursu.,
2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Liczba uczniów biorących udział w konkursie .......................................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów .....................................................
Informacje o uczniach z innych szkół biorących udział w konkursie ( imię i nazwisko, nazwa szkoły )
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu .......................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................

………………………………………..

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4A
Wykaz uczniów,
którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na stopniu szkolnym
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
Z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

imię i nazwisko ucznia
(wg malejącej liczby
uzyskanych punktów)

data
urodzenia
ucznia

miejsce
urodzenia
ucznia

Klasa

liczba
uzyskanych
punktów

Nazwa szkoły
w przypadku
ucznia z innej
szkoły

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

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

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

data

pieczątka szkoły

podpis Dyrektora szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 5

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach
40-132 Katowice
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7
Protokół
eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
Wojewódzka Komisja Konkursowa

Lp.

imię i nazwisko członka
Komisji Wojewódzkiej
Konkursu

funkcja

podpis

Koordynator etapu rejonowego
Członek

1
2

stwierdza, że stopień rejonowy Konkursu zostały przeprowadzony zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ...............................................
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu:.…
Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12
Regulaminu Konkursu: ............................................................................................................
Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego: ..............................................
Załącznik: Wykaz uczestników eliminacji rejonowych*
Listę uczestników stopnia rejonowego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy
Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym.
*

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

………………………………………..

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 5 A

Wykaz uczestników
stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego*
(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)

Listę uczestników zakwalifikowanych do III stopnia konkursu należy wygenerować z platformy
internetowej Konkursy przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym.
*

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

………………………………………..

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 6

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Protokół
stopnia wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
stwierdza, że stopień wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół
podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony zgodnie
z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Liczba uczestników stopnia wojewódzkiego .........................................
Obserwator ...............................................
imię, nazwisko

................................
nazwa instytucji

..............................
podpis

Załącznik: Wykaz uczestników stopnia wojewódzkiego*

Listę uczestników stopnia wojewódzkiego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy
Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym.

..........................................
miejscowość, data

………………………………………..
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
Z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
przedkłada listę laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla
uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019, która
stanowi załącznik do protokołu.*
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................

Listę laureatów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować
w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym.
*

..........................................
miejscowość, data

………………………………………..
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 6B

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista finalistów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
Z Historii
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2018/2019
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ...........................................................................
przedkłada listę finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla
uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019, która
stanowi załącznik do protokołu.*
Ogólna liczba finalistów wynosi .......................

Listę finalistów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować
w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym.
*

..........................................
miejscowość, data

………………………………………..
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 7

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1
1. Nazwisko ucznia
2. Imię/ imiona ucznia
3. Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych
opiekunów

Matka/prawny
opiekun
Ojciec/prawny
opiekun

4. Pełna nazwa szkoły
5. Klasa
6. Adres szkoły
7. Powiat
8. Gmina
9. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły

e-mail:

10. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty,
na terenie której znajduje się szkoła

11. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby
przygotowującej ucznia do Konkursu

12. Numer kodowy wypełnia członek Komisji
Konkursowej w dniu Konkursu

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

………………………………………..

miejscowość, data

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły
odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem.

1
2

WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego

