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ORGANIZATOR KONKURSU: 
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem, ul. 3 Maja 9,                               

19-104 Trzcianne, tel. 85 7385026  

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

Marcin Rzemieniecki, Elżbieta Kozłowska– zs@trzcianne.pl 

 

CELE KONKURSU: 

 pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny, 

 rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród młodzieży                           

i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, 

 poszerzenie znajomości okresu panowania władców elekcyjnych w Polsce 

(1572 – 1795), 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w 

różnych źródłach, 

 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, 

 integracja szkół powiatu monieckiego. 

 

 

ADRESACI: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej 

znajdujących się w obszarze powiatu monieckiego. 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

I. Etap szkolny 

1. W etapie szkolnym konkursu udział biorą uczniowie szkoły podstawowej na 

zasadzie dobrowolności. 

2. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona do dnia 25.02.2020 r. „on – line” (załącznik nr 1). 

3. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową w liczbie 2 osób, 

która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie konkursu i wyłonienie czterech 

uczestników z najlepszymi wynikami do finału (kwartety historyczne). 

4. Konkurs na etapie szkolnym ma formę testową (test wiedzy) i dotyczy 

podstawowych faktów z zakresu podanej tematyki konkursu.  

Czas trwania – 45 minut. 

5. Zestaw pytań do etapu szkolnego zostanie przesłany na adres e-mailowy szkoły 

dniu 11.03.2020 r. Dyrektor szkoły organizuje powielanie arkuszy 

konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach 

zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy. 

6. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa dnia 12.03.2020 r.    

o godz. 9:00. 



 
 

7. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do dnia 13.03.2020 r. Szkolna 

Komisja Konkursowa przesyła drogą elektroniczną na adres zs@trzcianne.pl 

protokół z konkursu (załącznik nr 2). 

 

II. Etap powiatowy 

1. Finał powiatowy konkursu odbędzie się 02.04.2020 r. o godz. 9:30 w Szkole 

Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem. 

2. Konkurs Wiedzy Historycznej w formie testu (60 min.) przeprowadzi 

Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Trzciannem. 

3. Uczestnicy konkursu zgłaszają się do Organizatora przynajmniej                         

na 15 minut przed wyznaczonym czasem z załącznikami nr 3 i 4. 

4. Po przeprowadzeniu II etapu Powiatowa Komisja Konkursowa sprawdzi testy               

i wyłoni laureatów konkursu wykazujących się największą wiedzą z zakresu 

tematyki konkursowej. Następnie zostaną wręczone dyplomy i nagrody 

rzeczowe za miejsca I – III indywidualnie oraz statuetki dla 3 najlepszych 

historycznych kwartetów (suma punktów całego zespołu). Pozostali uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz upominki. 

5. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego zespołu danej 

szkoły o miejscu w ogólnej klasyfikacji zadecyduje liczba punktów zdobyta 

przez dany kwartet historyczny w  etapie szkolnym.  

6. Proces oceniania prac jest niejawny. 

7. Decyzja Powiatowej Komisji Konkursowej jest nieodwołalna i nie podlega 

weryfikacji ani zaskarżeniu. 

8. Wyniki etapu powiatowego zostaną umieszczone na stronie Szkoły 

Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem i Urzędu Gminy                                    

w Trzciannem. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY 

 Polska w okresie panowania władców elekcyjnych (od 1573 r. do 1764 r.); 

 polityka wewnętrzna i zewnętrzna władców elekcyjnych (przyczyny i skutki 

konfliktów zbrojnych toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII w.: wojny ze 

Szwecją, Rosja, Turcją, powstanie Chmielnickiego, konsekwencje 

ingerencji rosyjskich i szwedzkich w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, 

zjawiska świadczące o poprawie sytuacji gospodarczej oraz rozwoju kultury 

i nauki w RP czasów saskich, przyczyny kryzysu politycznego i przyczyny 

osłabienia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, zmiany granic 

Rzeczypospolitej, miejsca ważnych bitew); 

 przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i wyznaniowe 

(kontrreformacja) zachodzące w XVII - wiecznej Rzeczypospolitej; 

 pojęcia: pacta conventa, Artykuły henrykowskie, wolna elekcja, 

bezkrólewie, interreks, piechota wybraniecka, potop szwedzki, traktaty 

welawsko -bydgoskie, rokosz, rejestr kozacki, sarmatyzm, husaria, ugoda 
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perejasławska, pokój w Oliwie, odsiecz wiedeńska, wojna północna, sejm 

niemy, Collegium Nobilium, traktat trzech czarnych orłów;  

 wizerunki władców elekcyjnych według portretów Jana Matejki,  

hetmanów, przedstawiciele literatury; 

 architektura barokowa, malarstwo baroku (cechy stylu, przykłady). 

III. TERMINY: 

1. Wysłanie zawiadomień do szkół – do 10.02.2020r. 

2. Zgłoszenia –  do 25.02.2020 r. 

3. I etap konkursu – eliminacje w szkołach –12.03.2020 r. 

4. Informacja zwrotna do 13.03.2020r. (przesłanie informacji na adres                    

e-mail: zs@trzcianne.pl –  imię i nazwisko 4 uczniów, którzy przeszli do                       

II etapu konkursu (załącznik nr 2). 

5. II etap konkursu – finał konkursu wiedzy historycznej odbędzie się w Szkole 

Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem – 02.04.2020 r. o godz. 9:30.  

 

 

V. PRZEBIEG: 

1. Rozpoczęcie: przywitanie oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Konkursowej. 

2.Konkurs wiedzy historycznej – test (60 min.) 

3.Koncert zespołu instrumentalnego pt. „Muzyka renesansu”  

4.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych. 

 

LITERATURA: 

 Podręczniki do nauczania historii dopuszczone do użytku w szkole podstawowej, 

 a także dostosowane do nich zeszyty ćwiczeń,  

 Poczet książąt i królów Polski (wydanie dowolne), Lech Bielski, Mariusz Trąba, 

Poczet królów i książąt polskich, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008, 

2009 lub inne wydania, 

 Encyklopedia Szkolna. Historia, WSiP (praca zbiorowa, dowolne wydanie), 

 Poczet książąt i królów polskich Jana Matejki (dowolne wydanie), 

 Atlasy historyczne – dowolne wydania. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Marcin Rzemieniecki       

Elżbieta Kozłowska 

tel. 85 738 50 26, e – mail: zs@trzcianne.pl 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU   

W IV POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY HISTORYCZNEJ 

„Polska królów elekcyjnych - historyczne kwartety” 

   

 

 

...................................................... ...... ...................................................  

        pieczęć szkoły        gmina  

 

.......................................................  

               e - mail szkoły  

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu wiedzy historycznej i 

akceptuję jego warunki i postanowienia.  

 

.................................................................................................................................  

imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli  przygotowującego/cych ucznia 

 

................................................................................................ 

data pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
          

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIA  

Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, regulaminem powiatowego 

konkursu organizowanego dla uczniów szkół podstawowych powiatu monieckiego w roku 

szkolnym 2019/2020, akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową im Św. Franciszka w Trzciannem. 

  

 

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

             data                                                                       podpis 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

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

           Pieczątka szkoły                                                                            miejscowość, data 

 

PROTOKÓŁ  

 

IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ 

„Polska królów elekcyjnych - historyczne kwartety” 

 

etap szkolny 

 

Etap szkolny Konkursu Wiedzy Historycznej w .................................................................... 

                                                                                                       (nazwa szkoły) 

........................................................................w .................................................................. 

           (miejscowość) 

przeprowadzono w dniu.................................................................................................... 

 

Wyłoniono zwycięzców, którzy wezmą udział w etapie powiatowym. Są to następujące osoby: 

LP Imię i nazwisko ucznia, klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Liczba punktów 

    

    

    

    

 

Komisja w składzie: przewodniczący........................................................................................... 

                                                                                   (imię i nazwisko, podpis) 

członkowie: (wpisać imię, nazwisko, podpis) 

1.................................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................................. 

 

                                                                                          

  

………………………………………………. 

                                                                                                    Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 



 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Pieczęć szkoły 

 

Karta uczestnika IV Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej  

„Polska królów elekcyjnych - historyczne kwartety” 

 

 

1. Nazwisko ucznia .............................................................................................................. 

2. Imię/imiona ucznia............................................................................................................ 

3. Szkoła................................................................................................................................ 

4. Klasa.................................................................................................................................. 

5. Adres szkoły...................................................................................................................... 

6. Powiat................................................................................................................................ 

7. Gmina................................................................................................................................ 

8. Telefon do szkoły.............................................................................................................. 

9. Osoba przygotowująca ucznia do konkursu: 

imię i nazwisko............................................................................................................... 

 

............................... .......................................... 
                                  /data/                                                                                            /pieczęć podpis dyrektora szkoły/ 

 

                                                                                        

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA  

Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, regulaminem 

powiatowego konkursu organizowanego dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

monieckiego w roku szkolnym 2019/2020, akceptuję jego postanowienia oraz 

wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz przez Szkołę Podstawową 

im Św. Franciszka w Trzciannem. 

  

 

 

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

(data) (czytelny podpis rodziców lub                        

prawnych opiekunów uczestnika) 

 

 

 



 
 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej: 

RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Trzciannem,  

ul. 3 Maja 9, 19 – 104 Trzcianne. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iodo@gryfon.com.pl 

3. Dane osobowe uczestnika/nauczyciela przygotowującego ucznia będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia IV Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej, na 

podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, wyniki etapu powiatowego zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Administratora oraz Urzędu Gminy Trzcianne, 

5. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, jeżeli zgoda nie będzie 

odwołana - okres archiwizacji wynosi (1 rok). 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od  administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na 

przetwarzanie danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.  

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

 

 

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

                /data/         /podpis rodzica lub prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak: 

1) Wizerunek 

 utrwalony w postaci zdjęć i/lub w formie audiowizualnej 

 

 w związku z IV Powiatowym Konkursem Wiedzy Historycznej „Polska królów elekcyjnych – historyczne 
kwartety” poprzez udostępnienie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Trzciannem oraz stronie internetowej 

Urzędu Gminy Trzcianne 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie i w formie pisemnej.  

 

……………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

……………………………………………….. 

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO”,  informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMNISTRATORA 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Św. 
Franciszka w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne 

KONTAKT Z 
ADMINISTRATOREM 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  zs@trzcianne.pl 
Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach    
od 7.30 do 15.30 od poniedziałku  do piątku 

KONTAKT Z 
INSPEKTOREM 

OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
przez adres e-mail: iodo@gryfon.com.pl 

CEL I PODSTAWA 
PRAWNA 

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby sprawującej władzę 
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO  

KATEGORIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

a) Wizerunek dziecka 
 

WARUNEK PODANIA 
DANYCH I 

KONSEKWENCJE 
NIEPODANIA 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją nie podania ich jest 
brak możliwości robienia zdjęć oraz ich udostępniania w wyżej wymienionych miejscach. 

KATEGORIE 
ODBIORCÓW 

Dane osobowe będą udostępnione użytkownikom odwiedzającym stronę internetową 
szkoły www.zs.trzcianne.pl, Urzędu Gminy Trzcianne www.trzcianne.pl  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ 
DANE DOTYCZĄ 

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do : 
żądania od  administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania w dowolnym momencie i w 
dowolny sposób zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do żądania usunięcia 
danych osobowych.  

INFORMACJA O 
PROFILOWANIU 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO UODO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa 
że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest 
Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie na ulicy Stawki 2 i 
wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 
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