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REGULAMIN „WOJEWÓDZKIEJ MAŁEJ OLIMPIADY HISTORII POLSKI - 

2018” DLA klas IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

2017 / 2018 - Edycja XII 

 

1. Olimpiada składa się z dwóch części: 

a) Olimpiady wiedzy 

b) Olimpiady plastycznej 

2. Cele Olimpiady; 

a) rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych historią 

własnego kraju,  

b) rozwój umiejętności i wrażliwości plastycznych inspirowanych historią 

Polski 

c) motywowanie do pogłębiania znajomości historii Polski poprzez 

uczestnictwo w Olimpiadzie, 

d) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, 

e) kształtowanie postawy patriotycznej popartej solidną wiedzą 

historyczną, 

f) stworzenie możliwości do pozytywnej, twórczej rywalizacji uczniów i 

szkół, 

g) przygotowanie do nauki historii na wyższym etapie edukacji – w 

gimnazjum, 

h) promocja nauczycieli wspierających uczniów szczególnie uzdolnionych, 

3. Organizator Olimpiady: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 39 im Wojska Polskiego w Gdańsku, ul. 

Obywatelska 1, 80 – 259 Gdańsk, tel. 58 – 341 – 19 – 60, 

sp39.gda@wp.pl  

4. Olimpiada jest wpisana do WOJEWÓDZKIEGO KALENDARZA IMPREZ 

NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018. 

5. Udział w Olimpiadzie na każdym etapie jest bezpłatny. 

6. Honorowy patronat: 

a) Pomorski Kurator Oświaty. 

7. Regulamin Olimpiady wiedzy: 

I. Adresat Olimpiady: 

a) W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, 

którzy: 

mailto:sp39.gda@wp.pl
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 interesują się historią własnego kraju, 

 poszerzają swoją wiedzę, i umiejętności,  

 wykazują zdolności w kierunku humanistycznym, a historycznym w 

szczególności. 

II. Zakres treści Olimpiady: 

a) Olimpiada obejmuje i rozszerza treści nauczania z historii Polski, 

zawarte w podstawie programowej przedmiotu nauczania: Historii 

oraz Historii i Społeczeństwa, 

b) Olimpiada obejmuje umiejętności: 

 związane z chronologią - korzystania z osi czasu, określania wieków, 

połowy wieków, układania wydarzeń w porządku chronologicznym, 

 znajomość dat,  

 znajomość postaci,  

 znajomość wydarzeń,  

 czytanie, rozumienie tekstów popularnonaukowych i źródłowych, 

 posługiwanie się ilustracją, 

 korzystanie z mapy historycznej (np. szukanie informacji zawartej 

na mapie, przebiegu granic i ich zmian, związanych z historią Polski 

od X do XXI w.), 

 określania związków przyczynowo – skutkowych, 

 posługiwanie się pojęciami i nazewnictwem charakterystycznym dla 

przedmiotu. 

 tworzenia narracji historycznej 

III. Literatura: 

a) podręczniki do historii oraz historii i społeczeństwa dla klas IV – VI 

zatwierdzone przez MEN - tematy związane bezpośrednio z historią 

Polski, 

b) pomocnicze do wykorzystania (wybiórczo dotyczące zakresu 

Olimpiady) mogą być wydawnictwa takie jak np.:  

 „Tablice historyczne”,  

 „Mały słownik historii Polski”,  

 „Poczet królów i książąt polskich”,  

 Paweł Jasienica, Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita 

Obojga Narodów,   
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 wydawnictwa multimedialne np. Multimedialna Historia Polski t. 1 – 30 

(dodatek do Dziennika Bałtyckiego),  

 Pieśni patriotyczne i wojskowe, 

 Atlasy historyczne, 

 Strony internetowe związane z historią Polski 

c) polecam również: 

 Ćwiczenia ze źródłami na lekcjach historii i społeczeństwa (dla 

klasy IV, V, VI), M. Pacholska, R. Poźnikiewicz, wyd. Nowa Era,  

 Historia, Starożytność i średniowiecze, Ćwiczenia ze źródłami, 

T. Mosiek, wyd. Arka, 

 tegoż autora Historia, Od wielkich odkryć geograficznych do I 

wojny światowej, wyd. Arka, 

 Z ARCHIWUM KLIO, GWO (wybrane materiały dotyczące 

historii Polski), 

 Labirynty historii, książka dla ucznia klasy VI, K. Bogucka – 

Krenz, T. Małkowski, K. Stawiarz, GWO. 

IV. Organizacja Olimpiady: 

a) zgłoszenie do Olimpiady należy kierować na adres: SP 39 im. 

Wojska Polskiego w Gdańsku, ul. Obywatelska 1, 80-256 Gdańsk, z 

dopiskiem: Wojewódzka „Mała Olimpiada Historii Polski - 2018”, dla 

Szkół Podstawowych, pocztą elektroniczną na adres nauczyciela 

historii mgr Adama Popka popad@wp.pl  

b) wszelkie pytania należy kierować na podane wyżej adresy. 

V. Etapy Olimpiady: 

Eliminacje Olimpiady są trójetapowe: 

 szkolne do 26 lutego 2018, 

 międzyszkolne 19 marca (poniedziałek) 2018 godz. 10.00, 

 finał 23 kwietnia (poniedziałek) 2018 godz.13.00.  

ETAP SZKOLNY 

a) eliminacje szkolne powinny odbyć się 26 lutego 2018 r. Dopuszcza 

się nieznaczną zmianę terminu uwzględnioną w protokole.  

b) eliminacje szkole organizuje według własnego pomysłu Komisja 

Szkolna Olimpiady powołana przez dyrektora szkoły. 

c) protokół etapu szkolnego należy przesłać do 2 marca 2018 r. na 

adres szkoły lub na e-mail: popad@wp.pl (wzór w załączniku). 

mailto:popad@wp.pl
mailto:popad@wp.pl
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ETAP MIĘDZYSZKOLNY 

a) do etapu międzyszkolnego przechodzi 3 uczniów danej szkoły z 

najlepszymi wynikami eliminacji szkolnych. 

b) eliminacje międzyszkolne mają charakter testu (z zadaniami 

zamkniętymi i otwartymi) sprawdzającego wiedzę i umiejętności 

uczestników - czas trwania 60 minut. 

c) eliminacje międzyszkolne odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 39 

im. Wojska Polskiego w Gdańsku ul. Obywatelska 1.    

d) termin eliminacji międzyszkolnych: 19 marca (poniedziałek) 2018 

godz. 10.00, 

e) informacje o wynikach eliminacji międzyszkolnych, szkoły otrzymają 

do 28 marca 2018 r. 

f) wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w etapie 

międzyszkolnym Olimpiady. 

g) opiekunowie otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do 

Olimpiady. 

FINAŁ OLIMPIADY 

a) do finału Olimpiady kwalifikuje się kolejnych dziesięciu uczestników 

eliminacji międzyszkolnych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 

testów (wyjątkowo możliwe powiększenie grona finalistów). 

b) finał Olimpiady odbędzie się 23 kwietnia 2018 o godzinie 13.00 w 

Szkole Podstawowej Nr 39 ul. Obywatelska 1. 

c) Zwycięzcą Olimpiady będzie finalista, który zdobędzie największą 

liczbę punktów. W razie równej liczby punktów, odbędzie się 

dogrywka.  

d) dla finalistów przewidziane są nagrody oraz zaświadczenia o 

uczestnictwie. 

e) opiekunowie otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do 

Olimpiady. 

VI.  Do organizatorów należy wyłączna interpretacja regulaminu. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, o których będą poinformowani 

uczestnicy Olimpiady.  

8. Regulamin części plastycznej Olimpiady „Barwy Historii” –  

I. Tytuł części plastycznej: 

„Cudze chwalicie … – zabytki mojej Małej Ojczyzny” 
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II. Adresat  

a) adresatem są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, którzy: 

 interesują się historią własnego kraju, 

 wykazują zdolności w kierunku plastycznym. 

b) tematyka prac plastycznych powinny obejmować zagadnienia zawarte 

jak w tytule części plastycznej Olimpiady 

c) maksymalna wielkość pracy plastycznej to format A3, technika dowolna 

(w tym komiks) 

d) praca powinna być gotowa do prezentacji, opisana, posiadać metryczkę 

(autor, klasa, tytuł, szkoła, opiekun, adres kontaktowy, w tym e-mail) 

e) do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego (załącznik nr 2) 

III. Dla uczestników, zwycięzców przewidywane są zaświadczenia o udziale, 

nagrody, dyplomy 

IV. Termin nadsyłania prac do 19 marca 2018 (prace można przywieźć na 

etap międzyszkolny Olimpiady) 

V. Szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 4 kwietnia 2018 na stronie 

szkoły (informacja będzie również wysłana na e-maila do szkół, 

opiekunów) 

VII. Wystawa i rozdanie nagród odbędzie się podczas finału Olimpiady – 23 

kwietnia 2018 r. 

VIII. Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora do 

wykorzystania wyłącznie w celu promocji Konkursu 

IX. Opiekunowie otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu do Konkursu 

9. Oferta Olimpiady może być poszerzona o inne dodatkowe projekty. 

10. Odwołania i protesty: 

a) wszelkie protesty i odwołania należy składać do organizatora wraz z 

pisemnym uzasadnieniem w ciągu 7 dni od zakończenia Olimpiady. Po tym 

terminie odwołania nie będą rozpatrywane, a materiały testowe zostaną 

zniszczone. 

b) interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

(opracował mgr Adam Popek) 
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Załącznik nr 1 

 

                                                                        

 

 

Protokół eliminacji szkolnych Wojewódzkiej  

„Małej Olimpiady Historii Polski – 2018” dla klas IV – VI szkół podstawowych - XII Edycja: 

 

Eliminacje szkolne odbyły się dnia …………..…………………… 2018 r. Wzięło w 

nich udział …………………… uczniów z klas …………………………………. . Do etapu 

międzyszkolnego zakwalifikowano następujących uczniów: 

 

 

 

 

 

 

Opiekunem przygotowującym uczniów do Olimpiady był  

 

 

 

Komisja w składzie:       Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pieczątka szkoły 

 

adres szkoły 

 

Data, miejscowość 

miejscowość i data 

1.         

2.         

 
3.            

        

 

 

  

 



 8 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że praca plastyczna wykonana na Wojewódzką Olimpiadę Plastyczną  

- „BARWY HISTORII” jest autorstwa ………………….………………………… i została 

wykonana samodzielnie. Akceptuję warunki regulaminu Olimpiady i wyrażam 

zgodę na wykorzystanie: 

- wizerunku mojego dziecka, zdjęć z wręczania nagród lub uczestnictwa w 

wystawie pokonkursowej na stronie internetowej szkoły 

- danych dotyczących imienia, nazwiska i szkoły do której uczęszcza 

- nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej dziecka na wystawie 

pokonkursowej 

 

 …………………………………………………………………………………… 
Data, miejscowość oraz podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Zakres materiału Olimpiady: 
 

1. Polska Piastów: 

a) Legendy związane z początkiem Polski 

b) Ziemie polskie przed pojawieniem się Słowian, plemiona polskie. 

c) Powstanie i rozwój państwa polskiego X-XI w. 

d) Okres rozbicia dzielnicowego 

e) Zjednoczenie Polski w XIV w. 

f) Władcy piastowscy i ich osiągnięcia 

g) Życie codzienne na wsi, w grodzie, na podgrodziu, w mieście, na zamku, w klasztorze 

2. Polska Jagiellonów 

a) Unie polsko – litewskie (Rzeczpospolita Obojga Narodów) 

b) Stosunki polsko – krzyżackie od pojawienia się Krzyżaków do Hołdu Pruskiego 

c) Złoty wiek (kultura, gospodarka – folwark, rola Gdańska) 

d) Rozwój demokracji szlacheckiej 

3. Rzeczpospolita za panowania władców elekcyjnych 

a) Władcy elekcyjni i ich sukcesy 

b) Wojny Rzeczpospolitej z sąsiadami 

c) Okres rozbiorów (czasy saskie, epoka stanisławowska, Sejm Wielki, walki zbrojne, rozbiory) 

4. Polska pod zaborami 

a) Polskie Powstania Narodowe, przyczyny, przebieg, skutki 

b) Wielka Emigracja, emigracja za chlebem – przedstawiciele 

c) Rozwój gospodarczy ziem polskich 

d) Sytuacja w zaborach (rozwój kultury, przedstawiciele i ich dzieła, walka o zachowanie polskości) 

5. II Rzeczpospolita 

a) Polacy w okresie I wojnie światowej 

b) Niepodległość i jej twórcy, walka o granice 

c) Życie codzienne w okresie II Rzeczpospolitej 

d) Bohaterowie czasu pokoju, osiągnięcia  

6. II wojna światowa 

a) Przyczyny wybuchu II wojny światowej 

b) Wojna obronna 1939 r. 

c) Życie codzienne Polaków pod dwiema okupacjami (represje, Piaśnica, Katyń) 

d) Rząd Polski na obczyźnie 

e) Walki Polaków na zachodzie i wschodzie Europy 

f) Polskie Państwo Podziemne (władze cywilne, organizacje zbrojne, Armia Krajowa) 

g) Sytuacja ludności żydowskiej 

h) Akcja „Burza”, Powstanie Warszawskie 

i) Armia Czerwona wkracza ponownie na ziemie polskie  

j) U źródeł władzy komunistycznej w Polsce (walka o władzę) 

k) Polscy bohaterowie okresu wojny 

7. Polska po II wojnie światowej 

a) Przejęcie władzy przez komunistów  

b) Historia „Żołnierzy wyklętych”  

c) Stalinizm, powstanie PRL 

d) Społeczeństwo wobec władzy komunistycznej 

e) Kryzysy gospodarcze PRL-u 

f) Opozycja demokratyczna 

g) Powstanie NSZZ „Solidarność”, stan wojenny 

h) Przełomowy rok 1989 
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i) III Rzeczpospolita 

j) Polska w Unii Europejskiej, NATO, Polska w świecie 

8. Polskie pieśni patriotyczne i wojskowe X – XX w. 

9. Znane obrazy, zdjęcia historyczne, 

10. Architektura, budowle, style, 

11. Granice państwa i ich zmiany, 

12. Bohaterowie historii Polski, 

13. Chronologia, kalendarium wydarzeń. 

14. Kultura, sztuka, nauka 

15. Rozwój gospodarczy X-XXI w. 
 


