
 

 

      
 

                                           REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

„Jagiellonowie”  

Powiatowy Konkurs Historyczny  

 

CELE: 

-popularyzacja wiedzy uczniów na temat historii Polski w czasie rządów dynastii 

Jagiellonów, 

-zachęcenie młodzieży do pozytywnej rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy,  

-rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie dziejów ojczystych,  

-krzewienie tradycji związanej z królem Władysławem Jagiełłą patronem Zespołu Szkół                 

w Urzędowie, 

ORGANIZATORZY: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły                  

w Urzędowie. 

ZAKRES KONKURSU I PROPONOWANA LITERATURA 

 zakres tematyczny konkursu obejmuje historię Polski w czasach panowania dynastii 

Jagiellonów; postacie władców (Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, 

Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, 

Zygmunt August); unie polsko - litewskie ( Krewo, Horodło, Lublin) – przyczyny, 

skutki, postanowienia; kształt terytorialny Polski i Litwy; kultura i sztuka „złotego 

wieku”; wojny polsko - krzyżackie i traktaty pokojowe; przywileje szlacheckie i 

demokracja szlachecka; sejm walny (funkcjonowanie, skład, kompetencje). 



 Podręczniki do historii dla klas IV-VIII; Atlas historyczny od starożytności do 

współczesności; Klubówna A., Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, 

Warszawa 1986; Kuczyński S. M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1987. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Rozpoczęcie: przywitanie oraz przedstawienie jury. 

2. Konkurs wiedzy historycznej,  

3. Niespodzianka dla uczestników konkursu,  

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

-Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego.  

-większość treści jest zgodna z podstawą programową historii w szkole podstawowej, ale 

niektóre z nich wykraczają poza wspomnianą podstawę programową,   

-konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie 

przy ulicy Wodnej 24. 

-szkoły zgłaszają do konkursu 2 uczniów wyłonionych przez nauczycieli w swojej 

macierzystej szkole, 

-uczestnicy konkursu przez 90 minut rozwiązują test składający się z 50 pytań.  

-zgłoszenia uczniów z danej szkoły dokonują nauczyciele poprzez wypełnienie karty 

zgłoszenia oraz formularza dotyczącego danych osobowych. Powyższe dokumenty można 

przekazać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną do sekretariatu szkoły –ul. Wodna 24 lub 

pocztą elektroniczną na adres awnuk18@wp.pl.  

-termin zgłaszania szkół upływa 25 lutego 2020 r.  

-konkurs odbędzie się 3 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 9. 00. 

-o miejscu ucznia decyduje liczba zdobytych punktów w konkursie. Wątpliwości dotyczące 

przebiegu konkursu, a nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja 

konkursowa. 

-wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu oraz na stronie internetowej ZSO 

Urzędów.  

-zwycięzcom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody. 

- ewentualne pytania dotyczące konkursu proszę kierować do pani Anny Wnuk-Bednarczyk 

tel. 661239901.   

 



Zgłoszenie do Powiatowego  Konkursu Historycznego „Jagiellonowie” 

Zgłaszam następujących Uczestników do Powiatowego Konkursu Historycznego 

Jagiellonowie 

 

1) ………………………………………………................... 
imię (imiona) i nazwisko ucznia 

klasa  ……………………………………………………….. 

 

data urodzenia …………………………………………………………    

 

           nauczyciel (opiekun): ………………………………………………………..; 
imię (imiona) i nazwisko osoby do kontaktu 

 

2) ………………………………………………................... 
imię (imiona) i nazwisko ucznia 

klasa  ……………………………………………………….. 

 

data urodzenia ……………………………………………………….. 

 

nauczyciel (opiekun): ………………………………………………………..; 
imię (imiona) i nazwisko osoby do kontaktu 

Nazwa szkoły: …………………………………………………... 

 

Adres szkoły: …………………………………………................ 

 

Nr telefonu szkoły: ……………………………………………… 

 

E-mail opiekuna: 

…………………………………………………... 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w tym z obowiązkiem informacyjnym 

zawartym w Regulaminie. 

……………………………………... 
pieczęć oraz podpis Dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE: 

 O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………..…,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ur. …………………………………………………………… w ……………………………………….. 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………………….……. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Historycznym 

Jagiellonowie ………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie: 

o wyrażam zgodę, 

o  nie wyrażam zgody, 

na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów promocyjnych 

konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs  

o Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,  

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data)                                              podpis rodzica –opiekuna składającego oświadczenie  

  


