
 

KONKURS HISTORYCZNY 

ZIEMIE POLSKIE I POLACY POD ZABORAMI 

(1795-1918) 

DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

 

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce ma zaszczyt 

zaprosić uczniów okolicznych szkół podstawowych do wzięcia udziału w 

konkursie historycznym:        

 Ziemie Polskie i Polacy pod zaborami (1795-1918). 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać prezentację multimedialną. Tematem 

pracy ma być wybrany jeden z poniższych wątków: 

1. Ziemie polskie i Polacy w zaborze austriackim. 

2. Ziemie polskie i Polacy w zaborze rosyjskim. 

3. Ziemie polskie i Polacy w zaborze pruskim. 

                            Zgłoszenie udziału: do 31 marca 2021r. 

                 Termin oddania prac:  do 23 kwietnia 2021 r. 



 

REGULAMIN: 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych.  

3. Praca może być wykonana przez ucznia indywidualnie lub w zespole -maksymalnie 

3 uczniów. 

4. Przewodniczącą Komisji Konkursu Historycznego jest pani mgr Urszula Gacek-

Łysiak, nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.  

 

 

II Cele konkursu  

1. Pogłębianie wiedzy historycznej.  

2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej i 

wykorzystywania jej w praktyce. 

3. Rozwijanie umiejętności informatycznych (obsługa programu Power Point lub 

innych). 

4. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy historycznej oraz zachęcanie ich do 

poznawania własnej Ojczyzny w kontekście dziejów powszechnych. 

5. Wyłanianie oraz promowanie uczniów szczególnie zdolnych, zainteresowanych 

historią. 

III Organizacja konkursu 

 

1. Szkoła Podstawowa musi zgłosić chęć udziału w konkursie najpóźniej do dnia 31 

marca 2021 roku. (Formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1)  

2. Zgłoszenia można dokonać wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na 

adres e-mail : 

konkurshistoryczny.zsj@interia.pl 

 

lub 

adres korespondencyjny: 



 

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Podhalańska 3 

34-480 Jabłonka 

3. Prace konkursowe należy wysłać do dnia 23 kwietnia 2021r. na adres e-mail: 

konkurshistoryczny.zsj@interia.pl 

 

4. Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji Regulaminu Konkursu,  oświadczenie 

dotyczące ochrony danych osobowych i wyrażenie zgody na publikowanie danych 

osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie 

internetowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (Załącznik nr 

2). 

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej najpóźniej 28 

kwietnia 2021r.  

6. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Zespołu Szkół im. Bohaterów 

Westerplatte w Jabłonce po odbiór nagród w wyznaczonym terminie( zależne od 

sytuacji epidemiologicznej w kraju) 

 

IV Treść prac konkursowych 

 

1. Każdy uczeń/zespół uczniowski tworzy prezentacje multimedialną w której 

przedstawi sytuację ziem polskich i Polaków w jednym z wybranych zaborów. 

2. Prezentacja ma zawrzeć się w 25, maksymalnie 40 slajdach. 

3. Pierwszy slajd ma zawierać tytuł oraz imiona i nazwiska autora/autorów, np.: 

 

Ziemie polskie i Polacy pod zaborem austriackim. Autor: Jan Kowalski 

Ziemie polskie i Polacy w zaborze pruskim. Autor: Jan Kowalski 

 

4. Tworząc prezentację należy skupić się na zagadnieniach z dziedziny: polityki, 

życia społecznego, gospodarki oraz kultury i oświaty w poszczególnych 

zaborach. 



5. Ostatni slajd ma zawierać informacje dotyczące bibliografii.  

6. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla uczniów w konkursie: 

1. Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Atlas historyczny (dowolne wydanie), np. Od starożytności do 

współczesności, wyd. Nowa Era. 

3. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001. 

 

 

V Ocenianie prac 

 

1. Prace oceniane będą przez trzyosobową, niezależną komisję składającą się z 

nauczycieli uczących przedmiotu historia.  

 

2. Praca ucznia/zespołów uczniowskich oceniana jest według następujących kryteriów: 

-wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-10 punktów) 

-analiza i wykorzystanie zebranego materiału rzeczowego i źródłowego (0-10 

punktów) 

-twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu (0-10 punktów) 

-kompozycja, język, styl (0-10 punktów) 

 

IV RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, adres: Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka. 

Mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 26 523 17 lub adres 

email pocztazsj@nowotarski.pl  

2. . Mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr 

telefonu 

18 266 13 34 bądź adresem e-mail: iod@nowotarski.org.pl 

 

3.  Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, 

sprawozdawczości i monitoringu Konkursu Historycznego. Państwa dane osobowe: 

imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz wyniki uzyskane w finale będą publikowane na 

stronie internetowej Konkursu pod adresem: zsj.nowotarski.edu.pl, na stronie 



Organizatora Konkursu oraz zostaną podane w formie informacji prasowej w celu 

popularyzacji Konkursu. 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia udziału w 

Konkursie. 

 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do 

przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie. Jednakże cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie 

danych spowoduje brak możliwości udziału Konkursie. 

 

6. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a zgodnie z treścią 

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. 

 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących na rusza 

przepisy rozporządzenia RODO. 

 

8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu ani profilowaniu. 

 

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu. przez 

okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub do momentu wycofania 

zgody. 

 

 

 

  


