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Regulamin XII Konkursu Historycznego 

„ KONSTYTUCJA 3 MAJA – CZASY STANISŁAWOWSKIE” 

dla uczniów Szkół Podstawowych  

 Województwa Małopolskiego 

w roku szkolnym 2019/2020 

POD HONOROWYM PATRONATEM  

MARSZAŁKA SEJMU RP ELŻBIETY WITEK 

 

I. Organizator 

Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP 

II. Współorganizatorzy 

• Kuratorium Oświaty w Krakowie; 

• Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach; 

• Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego; 

• Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach. 

III. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych z województwa małopolskiego. 

IV. Cel Konkursu 

• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia,  

• upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski, 

• budowanie poczucia dumy narodowej, płynącej z osiągnięć przodków, 

• rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo –skutkowych, 

• rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych i ich złożoności, 

• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania 

wiedzy, 

• promowanie aktywności uczniów, 

• wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

V. Zakres tematyczny 

Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem 

Konstytucji 3 Maja i czasami stanisławowskimi. Pytania dotyczyć będą wydarzeń 

historycznych, jak : konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

konfederacja targowicka, wojna z Rosją, powstanie kościuszkowskie i trzy rozbiory, będące 

przypieczętowaniem upadku państwa, oraz polskiej kultury, nauki i sztuki.  
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VII. Literatura 

• Podręczniki szkolne; 

• Encyklopedia szkolna, Historia, Praca zbiorowa, Warszawa 1993 r.; 

• Zielińska Zofia,  Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. Warszawa 1986, seria: Dzieje 

narodu i państwa polskiego; 

• Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985 r.; 

• Pogonowski Iwo Cyprian, Historyczny Atlas Polski, Kraków 1996 r.; 

• Konopczyński Władysław, Dzieje Polski, nowożytnej, t.2, Warszawa 1986 r.; 

• Kallas Marian, Historia Ustroju Polski X-XX w., s. 132-181, Warszawa 1997 r.; 

• Kalendarium Dziejów Polski od Prahistorii do 1999 r. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja 

Chwalby, s.157-167, Wydawnictwo Literackie; 

• Andrzej Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988 r.; 

• Andrzej  Zahorski, Naczelnik w sukmanie, Warszawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego; 

• Jerzy Łojek, Ku naprawie Rzeczypospolite. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988 r.; 

• Aleksandra Zgorzelska, Stanisław August Poniatowski nie tylko mecenas, Warszawa 1986, 

seria: Dzieje narodu i państwa polskiego; 

• Beskid Niski – Przewodnik, wydanie II, wydawnictwo Rewasz,  Pruszków 2002 r.; 

• Władysław  A. Serczyk, Początek końca, Warszawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego; 

• Jerzy  Michalski, Witaj majowa jutrzenko, Warszawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego; 

• Zdzisław Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 

1971. 

VIII. Komisja Konkursowa  

1. Komisję Konkursową w Finale Konkursu stanowią opiekunowie zespołów szkolnych 

biorących udział w Konkursie pod przewodnictwem przedstawiciela Kuratorium Oświaty 

w Krakowie. 

2. Ilość członków Komisji Konkursowej dostosowana jest do ilości uczestników Konkursu, i jest 

to 5-25 osób, według decyzji Przewodniczącego Komisji. 

3. Wybór składu Komisji Konkursowej odbędzie się w drodze losowania spośród wszystkich 

opiekunów zgłoszonych Zespołów Szkół. 

4. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie poprawa testów konkursowych, zarządzenie 

i przeprowadzenie ewentualnej dogrywki oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. 
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X. Przebieg Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. W Finale Konkursu uczestniczą trzyosobowe reprezentacje Szkół wyłonione w drodze 

eliminacji szkolnych. 

3. Etap szkolny przeprowadzają Szkoły we własnym zakresie, wyłaniając jeden trzyosobowy 

Zespół uczniów oraz wskazując jednego opiekuna Zespołu, który przyjedzie z uczniami na 

Finał Konkursu.  

4. OPIEKUNEM ZESPOŁU POWINIEN BYĆ NAUCZYCIEL HISTORII, KTÓRY WYRAŻA 

JEDNOCZEŚNIE ZGODĘ NA UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ. 

5. Zgłoszenia Zespołów do Finału Konkursu należy dokonać pisemnie na karcie zgłoszeń 

(załącznik nr 1) osobiście, listownie lub mailowo na adres: 

 Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Barbary Bartuś 

 ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice 

 tel./fax  18 352 01 13; e-mail:Barbara.Bartus@sejm.pl 

6. Organizator przesyła drogą mailową na wskazany adres potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  

7. Finał Konkursu odbędzie się 8 maja 2020 r. (piątek) w Miejskim Zespole Szkół nr 4 

w Gorlicach o godz. 10.00. 

8. Finał Konkursu przygotowuje i przeprowadza Organizator w porozumieniu ze 

współorganizatorami.  

9. Warunkiem udziału Zespołu w Finale Konkursu jest posiadanie przez opiekuna potwierdzenia 

otrzymania zgłoszenia od Organizatora z wymienionym imiennie składem Zespołu. 

10. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. 

11. Każdy uczestnik Finału Konkursu otrzyma upominek.  

12. Celem Finału Konkursu jest wyłonienie pięciu najlepszych zespołów szkolnych, które zostaną 

laureatami Konkursu. 

13. Zadania Finału Konkursu będą miały formę pisemnego testu, zawierającego pytania zamknięte 

i otwarte przygotowane na podstawie literatury wymienionej w pkt VI.  

14. Prace uczestników konkursu będą kodowane. 

15. Laureatami Konkursu będą wyłonione przez Komisję Konkursową zespoły, które uzyskają 

kolejno pięć najlepszych wyników punktowych będących sumą punktów uzyskanych przez 

poszczególnych uczniów – członków zespołów szkolnych. 

16. W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości punktów, Organizator zastrzega sobie 

możliwość wprowadzenia pytań ustnych, celem wyłonienia zwycięskiego zespołu. 

17. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej 

i opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów.  
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XI. Nagrody dla laureatów 

I miejsce – wyjazd zespołu z opiekunem do Brukseli na zaproszenie Pani Beaty Szydło 

Posła do Parlamentu Europejskiego. Uczniowie w dniu wyjazdu muszą mieć 

ukończone 14 lat. 

II–V miejsca –  dwudniowy wyjazd zespołów z opiekunami na dwa dni do Warszawy.  

Uczeń, który uzyska najlepszy indywidualny wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową.  

XII. TERMINARZ KONKURSU 

5 marca– 16 marca 2020 r. zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie; 

19 marca– 31 marca 2020 r. eliminacje szkolne; 

6 kwietnia – 8 kwietnia 2020 r. zgłoszenie imiennych składów zespołów szkolnych  

(załącznik nr 1); 

15 kwietnia – 24 kwietnia 2020 r.  potwierdzenie mailowo przez Organizatora otrzymania 

zgłoszenia;  

30 kwietnia – 5 maja 2020 r. ew. zgłaszanie mailowo przez Szkoły braku otrzymania 

potwierdzenia;  

8 8 maja 2020 r. Finał Konkursu;   

28– 29 maja 2020 r. wstępny termin wyjazdu laureatów do Warszawy; 

czerwiec 2020 r. termin wyjazdu do Brukseli ustali biuro Pani Beaty Szydło 

Posła do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy muszą 

posiadać paszport lub dowód osobisty oraz w dniu wyjazdu 

muszą mieć ukończone 14 lat. 

XI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, dziecka/podopiecznego są: Poseł na Sejm RP 

Barbara Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 01 13, e-mail: 

Barbara.Bartus@sejm.pl.; 

 Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a także w celach promocyjnych, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a RODO (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie.  

4. Uczestnik Konkursu i opiekun zezwala na wykorzystanie ich imion i nazwisk oraz wizerunku 

w celu informowania (także w mediach) o konkursie i jego wynikach. 

5. Organizator będzie zbierał następujące dane:  

mailto:Barbara.Bartus@sejm.pl
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a) imię i nazwisko ucznia/uczestnika, 

b) klasa,  

c) nazwa szkoły/placówki, klasy 

d) imię i nazwisko opiekuna Zespołu  

e) adres korespondencyjny  

f) adres e-mail  

g) numer telefonu. 

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań 

w ramach Konkursu.  

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych.  

12. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 

 


