
I GMINNY KONKURS HISTORYCZNY 

„Z historią za pan brat” 

 

 

Regulamin 

 

I Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce  

Nauczyciel odpowiedzialny: Halina Sroka.  

 

II Uczestnicy:   

Uczniowie klas VI-VIII ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Hyżne.  

 

III Cele konkursu:  

 kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz 

dokonań naszych przodków,  

 ukazywanie wzorów, kultywowanie wartości, ideałów i postaw,  

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych młodzieży,  

 zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań 

nad historią,  

 doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich 

wykorzystania.  

 

IV Terminy konkursu:  

 zgłoszenie szkoły do konkursu: do 09 maja 2022 r. (zał. nr 1). Szkoła 

zgłasza maksymalnie 2 uczestników.  

 rywalizacja konkursowa: 09 czerwca 2022 r., godz. 12.30, SP  

w Grzegorzówce  

 

V Przebieg konkursu:  

 Każdy z uczestników konkursu będzie indywidualnie rozwiązywać 

pisemny test wiedzy.  

 Komisja Konkursowa dokona oceny testów i wyłoni laureatów.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.  

 

VI Zakres tematyczny konkursu:  

Zakres tematyczny konkursu w roku szkolnym 2022/2023 obejmuje lata 

panowania Piastów.  



 

 

 Chronologia historyczna. 

 Legendarne początki państwa polskiego. 

 Polska Piastów od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego.  

 Plemiona polskie w X wieku i ich siedziby.  

 Chrzest Polski i jego znaczenie dla przyszłości państwa.  

 Sylwetki władców Polski z dynastii Piastów.  

 Miejsca koronacji i pochówków Piastów.  

 Polityka wewnętrzna i zagraniczna.  

 Kształtowanie się granic państwa polskiego.  

 Męczeństwo św. Wojciecha i św. Stanisława.  

 Rozbicie dzielnicowe Polski. 

 Wojny i najważniejsze bitwy z okresu 960-1370.  

 Urzędy dworu Piastów. 

  Życie w średniowiecznej Polsce.  

 

 

Proponowane źródła:  

 podręczniki szkolne,  

  wikipedia.  

 Piastowie, chrzest Polski i początki pństwa polskiego. – odc.1.,2. – 

youtube (link - https://www.youtube.com/watch?v=-

PHjsA5vGC8&list=TLPQMDYwMjIwMjJ0vXhxhhxNvQ&index=1) 

 

 

 

VII Uwagi końcowe:  

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji 

lub zaskarżeniu.  

  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Ustawą 29.08.1997 (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz.883). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8&list=TLPQMDYwMjIwMjJ0vXhxhhxNvQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8&list=TLPQMDYwMjIwMjJ0vXhxhhxNvQ&index=1


        zał. nr 1  

 

KARTA UCZESTNICTWA GMINNY KONKURS HISTORYCZNY  

„Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT” 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Nazwiska uczniów biorących udział w konkursie 

 1. ………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………..  

 

Nazwiska opiekunów  

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Dyrektor szkoły                   

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA  ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym ujawnienie imienia 

i nazwiska oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby promocji 

organizowanego konkursu przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w 

Grzegorzówce w zakresie niezbędnym do upublicznienia: 

- na stronie internetowej szkoły 

- na tablicach ściennych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 

poz. 1231). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

…..………………………………………... 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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