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Wyciąg z załącznika nr 2 

do Regulaminu konkursów przedmiotowych  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych  

w szkołach innego typu woj. małopolskiego 

organizowanych w roku szkolnym 2017/2018  

 

Małopolski Konkurs Historyczny  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

I. Tematyka konkursu: 

 

„Polska w dobie królów elekcyjnych (1573-1795) na tle wydarzeń z historii powszechnej” 

 

Cele konkursu: 

1. popularyzacja wśród uczniów wiedzy historycznej oraz zachęcanie ich do poznawania 

przeszłości własnej Ojczyzny w kontekście dziejów powszechnych; 

2. doskonalenie umiejętności historycznych młodzieży poprzez: 

2.1. rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym  

oraz analityczno-syntetycznym, 

2.2. dostrzeganie zmian zachodzących na przestrzeni wieków w funkcjonowaniu 

społeczeństw, 

2.3. doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną  

dla lepszego rozumienia problemów współczesnego świata,  

2.4. rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się różnorodnymi źródłami 

historycznymi;  

3. kształtowanie postaw patriotyzmu oraz poszanowania dla dziedzictwa 

cywilizacyjnego różnych kręgów kulturowych; 

4. wyłanianie oraz promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej i zainteresowanej 

historią. 

 

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:  

 

Etap szkolny - obowiązuje zakres wiedzy określony w podstawie programowej  

dla przedmiotu historia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów (od prehistorii  

do zakończenia I wojny światowej) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. 

zm.) 

Etap rejonowy – obowiązują wiadomości z etapu szkolnego oraz dodatkowa literatura 

poszerzająca zakres wiedzy o dziejach Polski w okresie panowania królów elekcyjnych.  
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Etap wojewódzki – obowiązują wiadomości z dwóch pierwszych etapów oraz informacje 

zawarte w dodatkowej literaturze ukazującej bliżej sytuację Polski w wiekach od XVI  

do XVIII na tle historii powszechnej.  

 

Na wszystkich trzech etapach konkursu obowiązuje przedstawiony poniżej zakres 

umiejętności, przy czym stopień trudności zadań będzie stopniowo ulegał zwiększeniu: 

a. umiejscawianie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie i przestrzeni, 

b. poprawne posługiwanie się terminologią historyczną, 

c. ustalanie chronologii wydarzeń oraz synchronizacja dziejów Polski z historią 

powszechną,  

d. dostrzeganie zmian zachodzących w życiu społeczeństw na przestrzeni wieków, 

e. pozyskiwanie informacji z różnych źródeł historycznych (tekst, mapa, materiał 

ikonograficzny, tabela, wykres statystyczny) oraz formułowanie na tej podstawie 

wniosków, 

f. dostrzeganie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej  

i oceniającej,  

g. wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między 

analizowanymi wydarzeniami, zjawiskami i procesami historycznymi,  

h. ocenianie postaci, faktów i wydarzeń historycznych, 

i. uzasadnianie własnego lub cudzego stanowiska na drodze logicznej argumentacji. 

 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc  

dla nauczyciela 

 

Etap szkolny: 

1. Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra 

Edukacji Narodowej na trzecim etapie edukacji.  

2. Atlas historyczny: Od starożytności do współczesności, wyd. Nowa Era (kolejne 

wydania). 

Etap rejonowy: 

Literatura z etapu szkolnego oraz: 

1. Davies N., Boże Igrzysko, t. I, cz. 2: Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski  

i Litwy (1569-1795), wyd. Znak (kolejne wydania) – od rozdziału WALEZY  

do rozdziału AGONIA. 

2. Poczet władców Polski, wyd. Kluszczyński (późniejsze wydania – wyd. Olesiejuk) – 

biogramy królów elekcyjnych od Henryka IV Walezego do Stanisława Augusta 

Poniatowskiego.  

Etap wojewódzki: 

Literatura z etapów szkolnego i rejonowego oraz:  

1. Davies N., Boże Igrzysko, t. I, cz. 2: Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski  

i Litwy (1569-1795), wyd. Znak (kolejne wydania) – od rozdziału ANTEMURALE – 

do rozdziału SERENISSIMA. 

2. Czasy Nowożytne. Wieki XVI – XVIII, w: Historia Europy, red. Mączaka A.,  

wyd. Ossolineum (kolejne wydania).  


