
REGULAMIN 

KONKURSU POWIATOWEGO  

 

 ,, POLSKA W  CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI  966-1138” 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu polkowickiego.  

 

Konkurs indywidualny w etapie szkolnym i drużynowy w etapie powiatowym 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w 

Polkowicach. ul. Targowa 1, 59 -100 Polkowice, tel. 76 746 15 70, fax 76 746 15 71, 

 

organizator doradca metodyczny Grzegorz Kochman (tel. 508 200 648 po godz.18.00). 

 

Cele konkursu: 

 

 zapoznanie uczniów z dziejami Polski w latach 966-1138 (dotyczy panowania jedynie 

takich władców jak: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty), 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej początków okresu kształtowania się polskiej 

państwowości, 

 zapoznanie uczniów z nazwami poszczególnych regionów państwa polskiego oraz       

z rozmieszczeniem tzw. plemion polskich, 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej polityki wewnętrznej i zagranicznej wskazanych 

władców, 

 zapoznanie uczniów z okolicznościami przyjęcia chrztu przez Mieszka I, a także                    

z początkiem istnienia instytucji Kościoła w Polsce, 

 zapoznanie uczniów z zabytkami architektonicznymi okresu wczesnego średniowiecza 

w Polsce (architektura romańska), 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej początków polskich sił zbrojnych i wojskowości,                   

 kształtowanie umiejętności interpretacji źródeł ikonograficznych, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich postaw poznawczych, 

 

Zakres problemowy: 

 

 nazwy regionów geograficznych w Polsce, 

 rozmieszczenie tzw. plemion polskich i ich nazwy, 

 znane zabytki architektoniczne ziem polskich ze wskazanego okresu, 

 rządy Mieszka I (charakter władzy, drużyna, przyjęcie chrztu i organizacja Kościoła, 

polityka zagraniczna - relacje z Niemcami), 

 rządy Bolesława Chrobrego (biskup Wojciech i jego misja do Prus, zjazd w Gnieźnie, 

wojny z Niemcami, wyprawa na Ruś, koronacja królewska), 

 rządy Bolesława Krzywoustego (walka o władzę, najazd Niemców w 1109, obrona 

Głogowa 1109, statut z 1138r i jego konsekwencje, 

 obiekty architektoniczne oraz zabytki archeologiczne np. Ostrów Tumski w Poznaniu, 

Ostrów Lednicki (tzw. wyspa władców) zabytki Gniezna, zabytki Płocka, znaleziska 

archeologiczne np. broń i uzbrojenie, biżuteria, naczynia liturgiczne, drzwi 

gnieźnieńskie, 

 siły zbrojne pierwszych Piastów - drużyna, wojowie, ich wygląd oraz uzbrojenie,  

 daty, definicje i pojęcia dotyczące wskazanej epoki, 

 

 

całość problematyki objęta jest podstawą programową dla szkoły podstawowej. 



 

 

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: 

 

I etap szkolny – rozwiązanie testu, odbędzie się w poszczególnych szkołach. 

II etap powiatowy – odpowiedzi na pytania, ten etap odbędzie się z wykorzystaniem 

multimediów.       

       

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO  09 GRUDNIA 2016r. 

 

TERMINARZ KONKURSU: 

 

I ETAP (indywidulany) – 27 STYCZNIA 2017r. 

 

      Odbędzie się w poszczególnych szkołach. Do szkół przez organizatora konkursu przesłane 

zostaną drogą mailową: testy dla uczniów (testy prosimy wydrukować i skserować                 

w odpowiedniej liczbie kopii) wraz z kluczem rozwiązań dla nauczycieli. Oceną pracy zajmie 

się szkolna komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli szkół uczestniczących                  

w konkursie (w każdej szkole prosimy utworzyć komisję konkursową w skład której wejdą 

nauczyciele przedmiotu). Do etapu finałowego (drużynowego) zakwalifikowani zostaną                 

3 uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki w swojej szkole po pierwszym etapie 

konkursu. 

 

Punkty zdobyte przez uczniów w etapie szkolnym nie będą doliczane do punktów 

zdobytych  w etapie finałowym. 

 

II ETAP (drużynowy) – 6 LUTEGO 2017r., (w zależności od liczby uczestników 

odbędzie się w PODM Polkowicach ul. Targowa 1, lub w Zespole Szkół im. Narodów 

Zjednoczonej Europy w Polkowicach ul. Skalników 6).  

 

W etapie finałowym uczestniczyć będą uczniowie - którzy zdobyli najwięcej punktów                   

w etapie szkolnym. To oni tworzyć będą szkolną drużynę. Laureaci etapu II otrzymają 

dyplomy, a podczas XIV Gali Laureatów Konkursów Powiatowych (która odbędzie się                        

w maju lub w czerwcu 2017r.) - zostaną im wręczone nagrody rzeczowe.  

 

Laureaci – to uczniowie, którzy w etapie finałowym otrzymają największą liczbę punktów, 

(to 9 uczniów reprezentujących 3 drużyny, które zwyciężą w etapie finałowym szczebla 

powiatowego konkursu). 

 

Finał konkursu polegał będzie na rozwiązaniu zadań problemowych dotyczących: 

 

 pytań problemowych, 

 interpretacji ikonografii, ilustracji i zdjęć (np. obrazów, obiektów, budowli), 

 rozwiązania zadań multimedialnych, 

 

LITERATURA: 

 

podręczniki szkolne, 

strony www. zawierające wizualizację zabytków, rzeźb i obrazów,   

albumy zawierające fotografię zabytków, rzeźb i obrazów,   

 

Organizator zastrzega sobie możliwość korekty terminu finału konkursu.   

 

 



WZORY DOKUMENTÓW: 

 

 

 
pieczęć szkoły                                                    Miejscowość dnia .......................r. 

 

 

                    Powiatowy Ośrodek 

                     Doradztwa Metodycznego  

        

                                                                                                 w Polkowicach 

               ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W  KONKURSIE POWIATOWYM 

,, POLSKA W  CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI  966-1138” 

 

 

1. Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza udział w Konkursie. 

2. Do etapu szkolnego zgłosiło się (wpisać ilość uczniów) uczniów. 

3. Skład komisji jest następujący: członkowie i przewodniczący.  

(imiona i nazwiska osób z komisji szkolnej)   

 

 

przewodniczący: ………………………. 

członek:              ………………………. 

członek:              ………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący                                         Dyrektor Szkoły 

  Komisji Szkolnej 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

pieczęć szkoły                                                      Miejscowość dnia .......................r. 

 

 

                    

 Powiatowy Ośrodek 

                     Doradztwa Metodycznego  

        

                                                                                                  w Polkowicach  

                                                                                                  ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

 

 

PROTOŁ Z PRZEBIEGU 

                       ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU POWIATOWEGO 

 

,, POLSKA W  CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI  966-1138” 

 

1. W etapie szkolnym uczestniczyło ...... uczniów. 

2. Komisja Szkolna zakwalifikowała do udziału w etapie powiatowym następujących  

(wpisać ilość zakwalifikowanych do finału uczniów) uczniów: 
         

 

1. Imię i nazwisko          klasa             liczba  pkt 

2. Imię i nazwisko          klasa             liczba  pkt    

3. Imię i nazwisko          klasa             liczba  pkt    

 

 

 

 

 

 

Skład komisji:                                                                                       Dyrektor Szkoły 

przewodniczący: ………………………. 

członek:              ………………………. 

członek:              ……………………….  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Testy uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego 

 

 

 

 

 



 

 


