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SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
I. Podstawa prawna konkursów: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2019 
poz. 1481 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. 
poz. 910).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020 r. poz. 1036). 
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku 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), zwanym dalej RODO. 

 
II. Uwagi ogólne: 

 

1. Pomorski Kurator  Oświaty organizuje na terenie województwa 
pomorskiego konkurs przedmiotowy z historii, który obejmuje 

i  poszerza treści podstawy programowej dla szkół podstawowych. 
 

2. Celem konkursu jest: 
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,  

2) rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym  

działaniu, 

3) tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich  

szkół,  

4) promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  

 
3. Konkurs przedmiotowy z historii obejmuje: 

  
1) treści podstawy programowej dla szkół podstawowych 

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 lutego 2017 r., które weszło w życie 1 września 

2017 r. 
 

2) wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia określone  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 

2018 r., które weszło w życie 1 września 2018 r. 
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3) w szczególności treści z zakresu prehistorii, historii regionu 

pomorskiego, Polski, Europy i świata, z uwzględnieniem 
zagadnień z zakresu architektury, gospodarki, prawa, 

religii, sztuki i wojskowości. 
 

4. Poszczególne stopnie konkursu polegają na rozwiązaniu testu 

zawierającego zadania zamknięte ((jednokrotnego wyboru, 
wielokrotnego wyboru, na dobieranie, „prawda”-„fałsz”), zadania 

otwarte (odpowiedź limitowana ilością wyrazów, rozwiązanie zadania 
problemowego, odpowiedź na pytanie problemowe) i zadania dotyczące 

analizy materiałów źródłowych (narracyjnych, aktowych, 
statystycznych, literackich i ikonograficznych i kartograficznych).  

5. Eliminacje wojewódzkie dodatkowo polegają na rozwiązaniu zadania 
rozszerzonej odpowiedzi (samodzielna konstrukcja wypowiedzi typu 

esej, rozprawka). 
6. Zadania konkursowe są zweryfikowane przez nauczycieli uczących  

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub nauczycieli - 
doradców metodycznych lub nauczycieli – konsultantów lub dydaktyków 

zatrudnionych  
w uczelniach wyższych. 

7. Podczas trwania wszystkich etapów konkursu uczniowie nie mogą się  

ze sobą komunikować, ani korzystać z urządzeń teleinformatycznych  
(tj. telefon komórkowy, smartwatch, itp.) oraz z wszelkich pomocy 

przedmiotowych (tj. tablice historyczne, atlasy, itp.). Dopuszczalne jest 
wykorzystanie szkła powiększającego. 

8. Naruszenie punktu II. 7 jest podstawą do unieważnienia pracy 
konkursowej. 

 

III. Prawa i przywileje laureatów i finalistów konkursów 

1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) 
konkursów dla szkół podstawowych: 

1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego”, 

2) otrzymanie najwyższej pozytywnej oceny rocznej/końcowej 

klasyfikacyjnej  
z przedmiotu objętego konkursem, 

3) zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego 
zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego 

wyniku.  

4) przyjęcie do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej  

w pierwszej kolejności. 
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2. Finaliści otrzymują, za uzyskanie jednego tytułu finalisty lub dwóch  
i więcej tytułów, odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji  

do szkół ponadpodstawowych. 

3. Pomorski Kurator oświaty ustala wzory zaświadczeń dla  laureatów  

i finalistów. Wydane zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju. 

 

IV. Organizacja i przebieg konkursu: 

 
1. Eliminacje konkursu są trzystopniowe: 

 

Stopień Eliminacje 

I - szkolny  23.10.2020 r.  godz. 14.00 szkoły macierzyste 

II - rejonowy  15.01.2021 r.  godz. 14.00 szkoły z Tabeli 1 

III - wojewódzki  19.02.2021 r.  godz. 12.00 SP nr 2 Gdańsk 

 

2. Główną siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK) z historii 
jest: 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Marusarzówny 10 
80 – 288 Gdańsk 

tel./fax (058) 348-76-62/63 
adres strony: http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-

1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych 
e-mail: podkonhis@gmail.com 

 
3. Eliminacje stopnia II (dla rejonu Gdańsk i powiat gdański), oraz stopnia 

III (eliminacje wojewódzkie) odbywają się w siedzibie WKK. 
 

4. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni 

za dostosowanie warunków technicznych do zgłoszonych wcześniej 
szczególnych potrzeb uczestników konkursu (np. przygotowanie 

stanowiska dla ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim). Nie 
przewiduje się  zmian merytorycznych testu, ani czasu przeznaczonego 

na rozwiązywanie zadań konkursowych. 
 

5.1  Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest 
przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo 

„Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik 
nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego 

opiekuna  
i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń dostępną na stronie:  

 
a) SP nr 2 w Gdańsku  

b) Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
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5.2 Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu 
przedmiotowego jest wypełnienie on-line „Formularz zgłoszenia 

szkoły”, (dostępnej na stronie WKK:  
http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy1/wojewodzki-

konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych) i przesłanie jej,  
w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2020 r. Po 

upływie terminu zgłoszenia, przewodniczący konkursu ogłasza listę 

szkół, na stronie internetowej siedziby WKK w dniu 6 października 
2020 r.  

 
5.3 Po dokonaniu zgłoszenia szkoły, zgłaszający powinien automatycznie 

otrzymać potwierdzenie rejestracji. Problemy techniczne z 
wypełnieniem karty należy zgłosić na adres: 

podkonhis@gmail.com. 
 

6. Korespondencja WKK ze zgłoszoną szkołą będzie prowadzona tylko 
poprzez wskazany adres mailowy dyrektora szkoły.  

 
7. Wszelkie pytania można kierować na adres przewodniczącego WKK  

w Gdańsku: podkonhis@gmail.com. 
 

8. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu  

po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej. 
 

9. Uczestnicy stopnia II i III winni stawić się w miejscu odbywania 
konkursu na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Niestawienie się 

ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału 
w konkursie. 

 
10. Dokumentację związaną z konkursem przechowuje się w siedzibie 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK) do końca roku szkolnego.  
 

11. Zadania stopnia II i III są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na 
stronie internetowej WKK w następnym dniu roboczym  

po przeprowadzeniu eliminacji, a klucz odpowiedzi w dniu ogłoszenia 
wyników odpowiednio II i III stopnia. 

 

12. Przewodniczący WKK mają prawo do weryfikacji prac uczestników na 
każdym stopniu konkursu. 

 
V. Organizacja i przebieg eliminacji I stopnia (szkolnych) -  

23 października 2020 r. godz. 14.00. 
 

1. Nauczyciele historii informują zainteresowanych uczniów  
o założeniach konkursu i warunkach uczestnictwa. Uczniowie 

http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
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pragnący wziąć udział w konkursie zgłaszają chęć uczestnictwa 
przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK). 

 
2. Eliminacje szkolne są organizowane przez Szkolną Komisję 

Konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, który do ukończenia 
eliminacji I stopnia odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu 

oraz nadzoruje właściwe punktowanie i ocenianie prac 

konkursowych. Dyrektor szkoły upoważnia członków SKK  
do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu. 

 
3. Eliminacje I stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczniów testu  

z historii, zawierającego zadania typu zamkniętego i otwartego. 
 

4. Czas trwania eliminacji wynosi  45 minut.  
 

5. Dla SKK zestaw zadań z historii przygotowuje Wojewódzka Komisja 
Konkursowa. Zadania zostaną przekazane drogą elektroniczną 

Przewodniczącym SKK do każdej szkoły podstawowej, na adres  
e-mail dyrektora szkoły, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do 

uczestnictwa w konkursie, w terminie do 22 października 2020 r. 
 

6. W przypadku nieotrzymania testu ww. terminie przewodniczący SKK 

niezwłocznie powiadamia przewodniczącego WKK mailowo na adres: 
podkonhis@gmail.com lub sekretariat SP nr 2 w Gdańsku  

telefonicznie: (58) 34-87-662 lub 690-979-429. 
 

7. Przewodniczący SKK powielają testy dla wszystkich uczniów, którzy 
zgłosili chęć udziału w konkursie.  

 
8. Przewodniczący SKK są odpowiedzialni za dostosowanie warunków 

technicznych do potrzeb uczniów. Zgłoszenie potrzeb należy 
przekazać pisemnie lub ustnie przewodniczącemu odpowiedniej SKK 

jednocześnie ze zgłoszeniem do udziału w konkursie. 
 

9. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu są informacją 
poufną. Prace konkursowe są kodowane według wewnętrznych 

ustaleń w poszczególnych szkołach.  

 
10. SKK przeprowadzają stopień I konkursu, sprawdzają i oceniają prace 

uczestników wg przesłanych kluczy odpowiedzi oraz zasad 
przyznawania punktów, a następnie sporządzają komputerowo 

protokół z przebiegu konkursu (załącznik nr 3 do Ramowego 
regulaminu). W przypadku gdy żaden z uczniów szkoły nie 

osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia 
rejonowego, SKK jest zobowiązana również do przesłania ww. 

mailto:podkonhis@gmail.com
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protokołu do przewodniczącego RKK zawierającego informację  
o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu. 

 
11. Do udziału w II stopniu konkursu typuje się uczniów, którzy uzyskali  

co najmniej 70 % punktów  możliwych do  uzyskania   
w  eliminacjach  szkolnych  (I stopień konkursu). 

 

12. Przewodniczący SKK przekazuje przewodniczącemu RKK, w ciągu  
3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu 

przeprowadzenia konkursu, poprzez dyrektora szkoły, przesyła 
listem poleconym lub też dostarcza osobiście do właściwej 

Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK):  
 

1) potwierdzony przez dyrektora szkoły, wypełniony komputerowo 
protokół (załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu) przebiegu 

stopnia I konkursu, zawierający informację o uczniach 
wytypowanych przez SKK do udziału w II stopniu konkursu,  

 
2) prace uczestników I stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 

70% możliwych do zdobycia punktów, 
 

3) wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”, 

uczniów zakwalifikowanych do II stopnia, 
 

4) informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych 
eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego 

przez SKK do udziału w II stopniu konkursu – jeżeli zachodzi 
potrzeba takiego dostosowania. 

 
13. Przewodniczący SKK przesyła także protokół eliminacji w wersji 

elektronicznej na adres e-mail RKK. 
 

14. Rejonowa Komisja Konkursu (RKK) z historii kwalifikuje do eliminacji 
stopnia rejonowego uczniów po przeprowadzeniu weryfikacji 

nadesłanych prac ze stopnia szkolnego.  
 

15. Rejonowa Komisja Konkursowa po dokonaniu weryfikacji  

i sprawdzeniu zgodności protokołów eliminacji szkolnych z zasadami 
konkursu w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego 

po dniu przeprowadzenia konkursu zamieszcza na stronie 
internetowej siedziby RKK listę uczniów zakwalifikowanych do  

II stopnia konkursu. RKK po upływie wyznaczonego terminu nie 
wprowadza nowych nazwisk uczniów na listę uczestników stopnia 

rejonowego. 
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VI. Organizacja i przebieg eliminacji II stopnia (rejonowych) –  
15 stycznia 2021 r. godz. 14.00. 

 
1. Eliminacje II stopnia (rejonowe) organizują i przeprowadzają 

Rejonowe Komisje Konkursowe powoływane przez Przewodniczącego 
WKK. 

 

2. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu zawierającego pytania typu 
zamkniętego i otwartego.  

 
3. Czas trwania eliminacji – 60 minut.  

 
4. Eliminacje odbywają się w szkołach wymienionych w Tabeli nr 1. 

 
5. Prace konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu są informacją 

poufną. Prace konkursowe są kodowane oznaczeniem literowym  
i liczbowym według wewnętrznych ustaleń przewodniczącego RKK. 

Rozkodowanie prac następuje po ocenieniu prac, przez członków 
RKK. 

 
6. Przewodniczący RKK są odpowiedzialni za dostosowanie warunków 

technicznych do potrzeb uczniów. Zgłoszenie potrzeb należy 

przekazać pisemnie przewodniczącemu odpowiedniej RKK zgodnie  
z punktem V.12.4) niniejszego regulaminu. 

 
7. Do udziału w III stopniu konkursu typuje się uczniów, którzy 

uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia  
w  eliminacjach rejonowych (II stopień konkursu). 

 
8. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu  

i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 
4 do Ramowego regulaminu) ze stopnia rejonowego konkursu 

przedmiotowego. Przewodniczący RKK przekazują w ciągu 3 dni 
roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia 

konkursu przesyłką poleconą lub osobiście  Przewodniczącemu WKK 
na adres:  

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny 
Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Marusarzówny 10 
80 – 288 Gdańsk  
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Wykaz komisji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego 

 
Tabela nr 1  

Nr 
Rejon 

obejmuje 
Nazwa i adres szkoły 

Imię i 

nazwisko 
przewodniczą

cego RKK 

1 
 

M. GDAŃSK 
POWIAT 

GDAŃSKI 

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami 

sportowymi im. Armii Krajowej  
ul. Marusarzówny 10, 80 – 288 Gdańsk  

tel./fax(58) 348-76-62/63, 690-979-429 

podkonhis@gmail.com 

Maciej Batorski  
tel. (58) 348-

76-62/63 

2 
 

M. GDYNIA 
M. SOPOT 

Szkoła Podstawowa nr 40  

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia 
tel./fax.: (58) 623-25-88 

sp40@poczta.fm  

Dorota Haase 

tel. (58) 623-
25-88 

3 

MALBORKI 

NOWODWORSKI 
SZTUMSKI 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
ul. J. Wybickiego 32, 82-200 Malbork 

tel./ fax. (55) 272-24-68 
kontakt@sp5malbork.pl 

Dorota 
Korenkiewicz 

tel. (55) 272-
24-68 

4 

STAROGARDZKI 

TCZEWSKI 
KWIDZYŃSKI 

Szkoła Podstawowa z oddziałami 
mistrzostwa sportowego  

ul. Mickiewicza 56 B, 82-500 Kwidzyn 
tel. (55) 279-42-75 

spoms@spoms.kwidzyn.pl 

Beata Kamińska  

tel. 55-279-42-
75 

5 
KOŚCIERSKI 
BYTOWSKI 

 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Wybickiego  

ul. Ignacego Krasickiego 2 
80-400 Kościerzyna  

tel/fax. (58) 686-35-09 
sekretariat@liceum.org.pl 

Rafał Słomiński  
tel. (58) 686-

35-09 

6 KARTUSKI 

Zespół Szkól Ogólnokształcących  

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy 
tel./fax (58) 681-04-34 

sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl 

Witold 

Wojewódka 
tel. (58) 681 04 

34 

7 
 

 

 
WEJHEROWSKI 

PUCKI 

Szkoła Podstawowa nr 3  

ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda 
tel.(58) 678-76-79/fax (58) 678-30-89 

zs2reda@wp.pl 

Barbara Stenzel 
tel. (58) 678-

76-79 

8 
 

M. SŁUPSK 
LĘBORSKI 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza  

ul. A. Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk 
tel./fax. (59) 842 49 62 

sekretariat@lo2.slupsk.pl 
 

Iwona 

Tłuchowska 
tel. (59) 842 48 

94 
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CHOJNICKI 

CZŁUCHOWSKI 

Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola  
ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk  

tel. (52) 398-42-21 

loczersk1@wp.pl 

Hieronim 
Kucharski tel. 

(58) 398-42-21 

 

a) protokoły z posiedzenia RKK (załącznik nr 4 do Ramowego 

regulaminu) wersję oryginalną i w formie elektronicznej,  
 

b) sprawozdanie z przebiegu konkursu (załącznik nr 2 do Ramowego 
regulaminu) wersję oryginalną i w formie elektronicznej, 

 
c) sprawdzone i rozkodowane prace wszystkich uczestników etapu 

rejonowego,  

 
d) „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” wszystkich uczestników 

etapu rejonowego. 
 

e) dokumentację I stopnia konkursu (oryginały protokołów eliminacji 
szkolnych), 

 
f) informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych 

eliminacji III stopnia do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego 
przez WKK do udziału w III stopniu konkursu – jeżeli zachodzi 

potrzeba takiego dostosowania. 
9. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do stopnia III podejmuje 

Wojewódzka Komisja Konkursowa. 
 

10. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia 

rejonowego,    przewodniczący WKK w ciągu kolejnych 10 dni 
roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia 

konkursu, zamieszcza na stronie internetowej siedziby WKK listę 
uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu.   

 
VII. Organizacja i przebieg eliminacji III stopnia (wojewódzkich) 

  
19 lutego 2021 r. – godz. 12.00 –  

 
w siedzibie WKK: 

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Marusarzówny 10 

80 – 288 Gdańsk 
 

1. Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) powołuje Pomorski Kurator 

Oświaty. 
 

mailto:loczersk1@wp.pl
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2. Eliminacje III stopnia polegają na rozwiązaniu testu zawierającego 
zadania zamknięte, otwarte, w tym rozszerzonej odpowiedzi oraz na 

analizie materiałów źródłowych. 
 

3. Czas trwania eliminacji - 90 minut. 
 

4. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu są informacją 

poufną. Prace konkursowe są kodowane oznaczeniem literowym i 
liczbowym według wewnętrznych ustaleń przewodniczącego WKK. 

Rozkodowanie prac następuje po ocenieniu prac przez członków WKK. 
 

5. Przewodniczący WKK jest odpowiedzialny za dostosowanie warunków 
technicznych do potrzeb uczniów. Zgłoszenie potrzeb należy przekazać 

pisemnie przewodniczącemu WKK zgodnie z punktem VI.8.f. 
 

6. Przewodniczący WKK w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia 
następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu 

dostarczają wojewódzkiemu koordynatorowi ds. konkursów  
w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły 

(załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami 
proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez 

przewodniczących i członków WKK poszczególnych konkursów. 

Przewodniczący WKK przesyła również protokoły pocztą elektroniczną. 
Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich 

punktacji w porządku malejącym. Za prawidłowość danych odpowiada 
przewodniczący.  

 
7. Protokoły (po 2 egzemplarze) z oddzielnymi listami proponowanych 

laureatów i finalistów III stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski 
Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania. 

 
8. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów  

i finalistów zamieszcza na stronie internetowej siedziby WKK kryteria 
odpowiedzi oraz listę laureatów i finalistów konkursu.  

 
9. Tytuł  laureata uzyskują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 

80% punktów możliwych do zdobycia w trakcie eliminacji 

wojewódzkich. 
 

10. Tytuł  finalisty uzyskują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 
30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich 
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VIII. Publikowanie zadań konkursowych oraz modelu odpowiedzi  
z kryteriami punktowania. 

 
1. Treści zadań konkursowych z każdego stopnia eliminacji będą 

publikowane w formie plików z rozszerzeniem *.doc, lub *.docx lub 
*.pdf (do pobrania) na stronie internetowej SP nr 2 w Gdańsku: 

 

http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-1/wojewodzki-
konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych 

 
2. Podstawowym źródłem wiedzy dla uczestników eliminacji I, II i III 

stopnia konkursu są podręczniki szkolne do szkół podstawowych 
uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 

określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
14 lutego 2017 r., które weszło w życie 1 września 2017 r. 

 
3. Dodatkowym źródłem wiedzy dla uczestników eliminacji II i III 

stopnia konkursu są podręczniki szkolne do szkół 
ponadpodstawowych uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia, określoną w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 

r., które weszło w życie 1 września 2018 r. 

 

IX.  Proponowany wykaz literatury uzupełniającej dla uczniów: 

 
Strony internetowe poświęcone historii, np.: 

Twojahistoria.pl https://twojahistoria.pl/; 
Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989 

http://www.polska1918-89.pl/; 
Poczet.com http://www.poczet.com/index.php; 

Portal Edukacyjny Historia: Poszukaj http://historiaposzukaj.pl/; 

Ciekawostki historyczne https://ciekawostkihistoryczne.pl; 
Dzieje.pl Portal Historyczny https://dzieje.pl/; 

Historia.org.pl https://historia.org.pl/; 
Historykon https://historykon.pl/; 

Histmag.org https://histmag.org/; 
PolskieDzieje.pl Historia Polski w Internecie https://polskiedzieje.pl/; 

Internetowy Polski Słownik Biograficzny 
http://www.ipsb.nina.gov.pl/Home/. 

 
Literatura z zakresu historii Polski, np.: 

H. Samsonowicz, Historia Polski do 1795, wydania różne; 
R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, wydania różne; 

J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2015; 
N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 1999. 

 

http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
http://sp2.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-1/wojewodzki-konkurs-historyczny-dla-szkol-podstawowych
https://twojahistoria.pl/
http://www.polska1918-89.pl/
http://www.poczet.com/index.php
http://historiaposzukaj.pl/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/
https://dzieje.pl/
https://historia.org.pl/
https://historykon.pl/
https://histmag.org/
https://polskiedzieje.pl/
http://www.ipsb.nina.gov.pl/Home/
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Literatura z zakresu historii powszechnej, np.: 
N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998; 

H. G. Wells, Historia świata, wydania różne; 
E. Gombrich, Krótka historia świata, Warszawa 2017. 

 
Atlasy, np.: 

Szkolny atlas historyczny, Wydawnictwo Demart, Warszawa, wydania 

różne. 
 

Polecane są również inne opracowania tematyczne z zakresu 
historii architektury, gospodarki, prawa, religii, sztuki, 

wojskowości. 
 

 
X.  Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych 

 

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo 
wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych stopni, 

w terminach określonych w regulaminach poszczególnych konkursów. 
Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby 

wyznaczonej przez organizatora konkursu. 
 

2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów 
zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac: 

1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść 
pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców 

(prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni): 
a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej. Zastrzeżenie 

rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego RKK. 
Decyzja zespołu jest ostateczna, 

b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie 

rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK. 
Decyzja zespołu jest ostateczna, 

c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. 
Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany 

przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: 
Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator 

Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli 
danego przedmiotu niebędących członkami WKK.  Decyzja 

zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione 
do konkretnych punktów pracy konkursowej, a nie dokonuje 

ponownej weryfikacji całej pracy. 
 

3. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc 
od następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych 

stopniach konkursów w czasie uzgodnionym z przewodniczącym 
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odpowiedniego stopnia. Prośbę o wgląd należy przedłożyć następnego 
dnia roboczego po ogłoszeniu wyników. 

 
4. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, 

licząc od dnia wniesienia odwołania. 
 

5. Odwołania wniesione z naruszeniem powyższego trybu nie będą 

rozpatrywane. 
 

XI. Ochrona danych osobowych   

1. Na etapie szkolnym administratorem danych osobowych jest 

każda szkoła, która zadeklaruje uczestnictwo w konkursie 
przedmiotowym.  

2. Szkoła jako administrator danych osobowych: 

1)  Spełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe 

będą przetwarzane. 

2)  Upoważnia do przetwarzania danych osobowych członków Szkolnej 

Komisji Konkursowej. 

3)  Zbiera dane osobowe na kartach zgłoszenia uczniów do konkursu. 

4)  Odpowiada za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami 
wskazanymi  

w art. 5 RODO. 

3.  Na etapie rejonowym i wojewódzkim administratorem danych 
osobowych jest Pomorski Kurator Oświaty. 

4.  Pomorski Kurator Oświaty jako administrator danych osobowych: 

1)  Spełnia obowiązek informacyjny wobec uczniów, którzy przejdą do 

stopnia rejonowego i wojewódzkiego. 

2)  Upoważni do przetwarzania danych osobowych Wojewódzkiego 

Koordynatora Konkursów Przedmiotowych, obserwatorów z ramienia 
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Przewodniczących WKK. 

3)  Odpowiada za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami 
wskazanymi  

w art. 5 RODO. 

XII. Postanowienia końcowe. 

1. Eliminacje konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach  
z uwzględnieniem zasady samodzielności.  

2. Podczas przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów w sali mogą 

przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu, członkowie komisji 
konkursowej, obserwatorzy z ramienia Pomorskiego Kuratora Oświaty 
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oraz osoby upoważnione przez przewodniczącego RKK/WKK  
do nadzorowania przebiegu danego stopnia konkursu. 

3. Zapewnienie należytej opieki uczniom dojeżdżającym na eliminacje 
konkursowe należy do obowiązków dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza uczeń.  

4. Uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego odbędzie się w terminie do 9 kwietnia 2021 r. Dokładne 

daty zostaną podane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  
w Gdańsku. 

 

 

 

Przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

 
Maciej Batorski 

 


