
 

 

 

 

 

Do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy 
(Szkoła Podstawowa nr 62 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 3)  

zapraszają uczniów klas I, II i III interesujących się  
historią Polski do udziału w XI edycji  

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  dla klas I-III 
pod nazwą „Dzieje Polski”. 

Temat XI edycji: 

„Jagiellonowie na tronie Polski”  
W 2019 roku mija 80 lat od  wybuchu II wojny światowej oraz 75 od wybuchu 
powstania warszawskiego. W związku z tym pragniemy te ważne wydarzenia 

historyczne zaakcentowad w dwóch formach  konkursu: pieśni ojczystej             
i dodatkowo, obok wiodącego tematu w konkursie plastycznym.        

Natomiast temat konkursu z wiedzy historycznej pozostaje jeden:                  
„Jagiellonowie na tronie Polski”. 

Regulamin 
I   Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego jest  

    Zespół Szkół i Placówek nr 1  w Bydgoszczy, ul. Stawowa 53,  85-323 Bydgoszcz 
II  Cele konkursu: 

 budzenie zainteresowao dorobkiem minionych pokoleo 

 popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów klas młodszych, 

 rozbudzanie świadomości historycznej, 

 rozwijanie  twórczego myślenia, 

 pogłębianie i umacnianie postawy patriotycznej, 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi, 
III    Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III 
IV   Konkurs historyczny ma trzy niezależne od siebie formy: 

1. wiedzy historycznej 
2.  konkursu plastycznego 

3. pieśni ojczystej 
V   Każdy uczestnik  konkursu  może wziąd udział w jego jednej formie, dwóch  
      lub nawet trzech. 
 

 

 



 
 
 
VI    Konkurs  odbędzie się 21 marca 2019r. o godz. 16.30 (test z wiedzy historycznej oraz przesłuchania 
wykonawców pieśni ojczystej)   w Zespole Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53  w Bydgoszczy.  
VII    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do 11 marca 2019r. na adres 
mailowy: dziejepolski.konkurs@gmail.com    
VIII    Spotkanie laureatów konkursu, rozdanie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2019r.  o godz. 17.00         
w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy 
IX  Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie otrzymają drogą mailową zaproszenie na galę laureatów. 
X Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu  zakooczenia czynności związanych 
z organizacja konkursu.  
 

Informacje szczegółowe: 
1.    Konkurs wiedzy historycznej: 
a) temat: „Jagiellonowie na tronie Polski”, 
b) praca ucznia z testem trwa 60 minut,  
c) zakres zagadnieo zawarty jest w załączniku nr 2 do regulaminu 
d) zgłoszenia uczestników (według załącznika nr 3) należy przesład  do 11 marca 2019r.                                  
na adres: dziejepolski.konkurs@gmail.com    
e) konkurs odbędzie się 21 marca 2019r.  o godz. 16.30 
 
2.  Konkurs plastyczny  
a) można przesład jedną lub dwie prace plastyczne. Jedną na temat: „Jagiellonowie na tronie Polski”, 
drugą dotyczącą wydarzeo II wojny światowej, w tym powstania warszawskiego – na temat „Bohaterstwo 
Polaków w II wojnie światowej”. 
b) praca indywidualna, 
c) format A-4 lub A-3, 
d) wykonanie praz technika tzw. płaską : rysunek, malarstwo, techniki graficzne (wyklucza się możliwośd 
wkomponowywania w prace plastyczne przedruków, zdjęd i kserokopii innych autorów, doklejania ozdób), 
e) każda praca na odwrocie powinna zawierad następujące dane: tytuł: imię i nazwisko autora pracy; 
klasę, do której uczęszcza oraz nazwę, numer  i adres szkoły lub placówki;  
f) pracę należy przesład do 21 marca 2019r. na adres:    
Zespół Szkół i Placówek nr 1   ul. Stawowa 53,  85 – 323 Bydgoszcz,   
g) wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbędzie się  25 kwietnia 2019r.  o godz. 17.00 
h) nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w księgarni „Enigma” w 
Bydgoszczy 
 
3. Konkurs pieśni ojczystej 

a) w konkursie mogą wziąd udział  soliści, duety oraz tercety, 
b) zgłoszenia uczestników (według załącznika nr 3) należy przesład do 11 marca 2019r.                         

na adres: dziejepolski.konkurs@gmail.com    
c) konkurs odbędzie się 21 marca 2019r.  o godz. 16.30 
d) uczestnicy przygotowują jedną z dowolnych pieśni patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

pieśni z okresu II wojny światowej, pieśni powstania warszawskiego. 
e) uczestnicy wykonują pieśni z dowolnym akompaniamentem lub a,capella, 
f) kolejnośd prezentacji ustala organizator, 
g) do konkursu szkoła może wytypowad maksymalnie dwóch solistów i dwa zespoły, 
h) każdy  uczestnik konkursu pieśni może wystąpid tylko jeden raz, 
i) w przypadku dużej liczby zgłoszeo organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia 

limitu przyjęd.  
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Warunkiem dopuszczenia  do udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora 
konkursu najpóźniej w dniu jego przeprowadzenia, tj. 21 marca 2019r. oświadczenia            

o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych                            
i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu (załącznik nr 1) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych są organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla klas I – III „Dzieje 

Polski” w Zespole Szkół i Placówek nr 1, ul Stawowa 53 w Bydgoszczy. Celem przetwarzania są czynności związane z 

organizacją konkursu. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są 

podmiotom, którym należy udostępnid dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do 

paostw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem 

ogólnym konkursów. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania należy kierowad na adres mailowy:  dziejepolski.konkurs@gmail.com    
 

 

Organizatorzy:                                                                                                                          

Małgorzata Sasin                                                                                            

Grażyna Armknecht                                                              

Elżbieta Nowakowska                                                                                                                          

Izabela Przymus                                                                                                                         

Beata Deręgowska                                                                                                                        

Joanna Pieczka                                                                                                                         

Jolanta Łoś 

Izabela Faleoczyk 

Aleksandra Podżerek 

Magdalena Budzioska 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1.    Oświadczenie o wyrażeniu    
zgody 
2. Zagadnienia do testu 
3. Formularz zgłoszeo 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM DLA KLAS I – III 

„DZIEJE POLSKI”  edycja XI – „JAGIELLONOWIE NA TRONIE POLSKI” 
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  
I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 

Ja               ………..……………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                            imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

  

rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………..……………………………….,   
                                                             imię, nazwisko uczestnika konkursu 
 

ucznia klasy …………. Szkoły ………………….…………………………. w ……..…………………………...……. , 
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym dla klas I – III „Dzieje Polski”, edycja XI – „Jagiellonowie na tronie Polski” oraz przetwarzanie 
danych osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby 
dokumentacji  i celów promocyjnych konkursu. 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2) dane osobowe mogą zostad udostępnione w celach związanych z konkursem,  
3) podanie danych jest dobrowolne, 
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
5) potwierdzam zapoznanie się z regulaminem ww. konkursu 

 
 
 

 
 

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

                       (data)                           czytelny podpis składającego oświadczenie  

 ` 

 

 

 

 

 

 



 

 

     załącznik nr 2  

Zakres zagadnieo do testu 

Klasa I 

1. Skąd przybyła do Polski Jadwiga Andegaweoska i dlaczego? 
2. Kim był Władysław Jagiełło? 
3. Testament królowej Jadwigi. 
4. Bitwa pod Grunwaldem (data, najważniejsze postacie) 
5. Zygmunt Stary (hołd pruski- data) 
6. Jakie cechy posiadał rycerz?  
7. Kim byli: Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Wit Stwosz 

 
Klasa II 

1. Skąd przybyła do Polski Jadwiga Andegaweoska i dlaczego? 
2. Unia w Krewie – zobowiązania Jagiełły. 
3. Testament królowej Jadwigi. 
4. Bitwa pod Grunwaldem (data, najważniejsze postacie, główne etapy przebiegu ) 
5. Zygmunt Stary (hołd pruski - data) 
6. Dlaczego wiek XVI nazywamy „złotym wiekiem”? 
7. Cechy rycerza na podstawie kodeksu rycerskiego.  
8. Kim byli: Mikołaj Kopernik, Jan Długosz, Jan Kochanowski, Wit Stwosz 

 
Klasa III 

1. Skąd przybyła do Polski Jadwiga Andegaweoska i dlaczego? 
2. Unia w Krewie – zobowiązania Jagiełły. 
3. Dokonania królowej Jadwigi i jej testament. 
4.  Bitwa pod Grunwaldem – data,  główne etapy bitwy, najważniejsze chorągwie wojsk korony, 

wojska litewskiego, zakonu krzyżackiego  
5. Kazimierz IV Jagiellooczyk –wojna trzynastoletnia (z kim walczono, jak się zakooczyła) 
6. Zygmunt Stary (hołd pruski - data, skutek) 
7. Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w 1526 roku (mapa). 
8. Dlaczego wiek XVI nazywamy „złotym wiekiem”? 
9. Cechy rycerza na podstawie kodeksu rycerskiego 
10. Kim byli: Mikołaj Kopernik, Jan Długosz, Jan Kochanowski, Wit Stwosz,   Mikołaj Rej 

 

 
                                          Forma testu będzie dostosowana do wieku dzieci. 

W klasach pierwszych polecenia zawarte w teście będą czytane przez nauczyciela. 

           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie


 

 

Załącznik 3 

Formularz  zgłoszeniowy  (konkurs wiedzy) 

 

Nr szkoły i adres  

 

Imię i nazwisko ucznia klasa Imię i nazwisko osoby 

przygotowującej ucznia do 

konkursu 

 

 

 

  

 

Formularz  zgłoszeniowy  (konkurs pieśni ojczystej) 

 

Nr szkoły i adres  

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Tytuł pieśni Rodzaj 

akompaniamentu, 

np.: instrument, 

płyta CD,  

Imię i nazwisko 

osoby 

przygotowującej 

ucznia do 

konkursu 

 

 

    

                                                                                    


