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Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Wołowie, z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w 

sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, organizuje konkurs 

historyczny dla uczniów szkół powiatu wołowskiego pt.: 

 

Konstytucje w historii Polski 
 

 

Regulamin konkursu 

 

1.  Cele konkursu: 

Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Polski 

Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.                    

Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.  

 

2. Adresaci konkursu: konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:            

   - kategoria I: uczniowie kl. VII - VIII szkoły podstawowej 

   - kategoria II: uczniowie szkoły ponadpodstawowej 

 

3. Tematyka: Konkurs dotyczy konstytucji w historii Polski. Obejmuje on wszystkie 

konstytucje uchwalone w okresie od 1791 do 1997 roku, włącznie z tzw. małymi  

konstytucjami i nowelami Ustaw Zasadniczych.  

 

4. Udział w konkursie: Od uczestnika wymagane jest posiadanie wcześniej zdobytej wiedzy 

historycznej zgodnie z podstawą programową dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz 

zapoznanie się z proponowaną literaturą dotyczącą tematu konkursu. 

 

5. Forma konkursu: Uczestnicy rozwiązują przygotowany test dotyczący historii konstytucji w 

Polsce. Test będzie składał się z zadań zamkniętych i otwartych. 

 

6. Organizacja konkursu: 

6.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniu 25 marca 2021 r. 

 

6.2. ZGŁOSZENIA DO FINAŁU KONKURSU: 

 Szkoła może zgłosić  2  uczniów -  reprezentantów danej szkoły/placówki.  

 Zespoły szkół ponadpodstawowych zgłaszają 3 uczniów z każdego typu szkoły. 

 Szkoły podstawowe, w których jest kilka oddziałów klas 7 i 8 mogą zgłosić 

maksymalnie do 4 uczniów. 

 



6.3. Zgłoszenie uczniów do finału odbywa się poprzez dostarczenie załączonej Karty 

zgłoszenia ( załącznik nr 1)  do dnia 17.03.2020 r.  na adres:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Kościuszki 

27C, 56-100 Wołów lub mailowo: wpodn@wolowpce.pl 

6.4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach 

informacyjnych   i promocyjnych. W tym celu prosimy o wypełnienie druku: Zgoda 

rodziców na uczestnictwo dziecka/osoby pełnoletniej w konkursie, według wzoru 

załączonego do regulaminu konkursu. ( załącznik nr 2) 

6.5. Forma przeprowadzenia konkursu:  on-line.  

Opiekunowie otrzymają w ustalonym terminie szczegółowe instrukcje dotyczące 

przebiegu konkursu. W wyznaczonym terminie zostaną przesłane testy do nauczycieli, 

które będą przesłane do swoich uczniom.  Uczniowie rozpoczynają pracę o jednakowej 

porze i muszą zakończyć w ustalonym czasie. Po upływie wyznaczonego czasu odsyłają 

test konkursowy do nauczyciela, a ten przesyła go do wskazanego  doradcy 

metodycznego. Prace zostaną sprawdzone prze komisję na terenie PODN w Wołowie. 

6.6. Laureatami w każdej z dwóch kategorii zostanie 3 uczniów, którzy uzyskają 

najwyższy wynik w teście finałowym. 

6.7. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursu nastąpi na 

Powiatowej Gali Laureata, o której szkoły zostaną powiadomione w późniejszym 

terminie. 

7. Proponowana bibliografia:  

Albert Andrzej, Historia Polski 1914-1993 Warszawa 1995  

Bogucki Marek, Konstytucje polskie 1791-1997, Warszawa 2002 

Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości 

do niepodległości. Historia Polski 1918-1919, Warszawa 2011 

Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795-1819, Warszawa 1998 

Topolski Jerzy, Rzeczypospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015 

 Zbiory Biblioteki Sejmowej https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-polska/   

 

Opracowanie: Emilia Buczak i Paweł Feliszek 

doradcy metodyczni nauczania historii, PODN Wołów 

 

                                                                                                               Dyrektor  

mgr Krystyna Adaśko 

 

mailto:wpodn@wolowpce.pl


 

załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIOWIE  KL VII - VIII 

 Powiatowy Konkurs Historyczny  

„Konstytucje w historii Polski” 

 

   ………………………………………………………………………………………. 

/nazwa szkoły/ 

  

………………………………………………………………………………………. 

/adres szkoły/  

 

 Zgłaszamy  do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym  następujących  uczniów 

  

Lp. Imię i  nazwisko  ucznia 
Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

(tel., e-mail) 

    1. 
 

 

 

    2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

UCZNIOWIE  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 Powiatowy Konkurs Historyczny  

„Konstytucje w historii Polski” 

 

   ………………………………………………………………………………………. 

/nazwa szkoły/ 

  

………………………………………………………………………………………. 

/adres szkoły/  

 

 Zgłaszamy  do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym następujących  uczniów 

  

Lp. Imię i  nazwisko  ucznia 
Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

(tel., e-mail) 

    1. 
 

 

 

    2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

……………………………………………………………………………………..  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Historycznym 

"Konstytucje w historii Polski".  

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka w 

celu ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji czynności wynikających z przeprowadzenia 

Konkursu. 

 

3. Wyrażam zgodę na uwiecznianie, upublicznianie i wykorzystywanie przez Organizatora  

wizerunku mojego dziecka na potrzeby Powiatowego Konkursu Historycznego "Konstytucje w 

historii Polski" 

 

Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 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) i Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników 

Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27, 56-

100 Wołów. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

tj. w celu wyłonienia laureatów, nagrodzenia laureatów oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe 

oraz wizerunek uczestników i laureatów Konkursu mogą być publikowane na stronach 

internetowych Organizatora oraz na jego profilu na Facebooku. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom 

dzieci uczestniczących w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych 

dziecka oraz możliwość ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną 

akceptacją regulaminu Konkursu.  

 

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna: 

………………….......................………………………………..……………  

 


