
Regulamin Regionalnego Konkursu „Kasper Historyczno-Wosowski” 
 

Art. 1. 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, znajdujące się pod adresem ul. 3 Maja 

11/13, 88-100 Inowrocław. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego.  

 

Art. 2. 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, 

przede wszystkim z terenu powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego, 

aleksandrowskiego i radziejowskiego.  

2. Dopuszczamy udział innych szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego.  

3. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany będzie do posiadania ważnej legitymacji 

szkolnej. 

Art. 3. 

Cele konkursu 

 

Do najważniejszych celów konkursu zaliczamy: 

1. propagowanie zainteresowania historią i wiedzą o społeczeństwie oraz rozszerzanie 

wiedzy z obu dyscyplin o wątki wykraczające poza podstawę programową, 

2. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, w szczególności związanych z historią i 

wiedzą o społeczeństwie, 

3. rozwijanie zdolności myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym oraz 

analityczno-syntetycznym, a także umiejętności sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych w czasie i przestrzeni oraz porządkowania ich, 

4. rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi i tekstami 

naukowymi oraz publicystycznymi, 

5. pobudzanie zdolności dostrzegania zmian w życiu społecznym oraz ciągłości w rozwoju 

kulturowym i cywilizacyjnym, 

6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz porównywanie informacji pozyskanych z 

różnych źródeł i formułowanie wniosków, 

7. dostrzeganie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej, 

8. rozumienie znaczenia poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego, 

9. propagowanie patriotyzmu oraz wiedzy dotyczącej społeczeństwa, polityki, prawa i 

stosunków międzynarodowych.  

 

Art. 4. 

Przebieg konkursu 

 

1. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie drogą mailową na adres: 

szkola@kasprowicz.az.pl do 9 marca 2020 roku. 

3. Konkurs odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w 

Inowrocławiu, znajdującym się pod adresem ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław.  

4. Konkurs odbywa się w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00. 

5. Konkurs ma jeden etap i składa się z dwóch części.  
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a. W pierwszej części uczeń wypełnia test składający się z pytań o charakterze 

zamkniętym i otwartym (w tym analiza mapy, tekstu źródłowego i materiału 

ikonograficznego) dotyczący materiału zawartego w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego z historii i wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. 

Na wypełnienie testu uczeń będzie miał 60 min.  

b. Po napisaniu przez uczniów części pisemnej zostaną ogłoszone wyniki.  

c. Do części ustnej awansuje 10 uczniów, którzy osiągną największą liczbę punktów. 

W przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez kilku uczniów, wszyscy 

kwalifikują się do następnego etapu (nie jest przewidziana dogrywka). 

d. Część ustna etapu finałowego zostanie rozegrana tego samego dnia, po ogłoszeniu 

wyników etapu pisemnego. Ta część ma formę quizu, który będzie zawierał 

pytania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz dotyczące historii, kultury i 

polityki Kujaw i Pałuk. Wyniki części ustnej zostaną ogłoszone w dniu 

przeprowadzenia danej części konkursu. 

e. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który osiągnie największą liczbę punktów.  

f. Rozdanie nagród nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 26 maja 2020 r. w 

Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza.  

g. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające 

uczestnictwo w konkursie i osiągnięty wynik. 

 

Art. 5. 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestnika konkursu 

 

1. Uczeń biorący udział w „Kasprze Historyczno-Wosowskim” powinien 

a. posługiwać się terminologią historyczną oraz z terminologią z zakresu wiedzy o 

społeczeństwie w zakresie wymaganym podstawą programową z obu 

przedmiotów, 

b. dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, przestrzenne i czasowe, w odniesieniu 

do wydarzeń historycznych, społecznych i politycznych, 

c. umieszczać wydarzenia i zjawiska w czasie i przestrzeni, 

d. porządkować, porównywać, dokonywać oceny wybranych problemów z podaniem 

argumentacji, 

e. wyszukiwać informacje pozyskane z różnych źródeł oraz formułować na ich 

podstawie wnioski, 

f. analizować oraz interpretować różnorodne źródła i opracowania historyczne oraz 

publicystyczne i prawne, 

g. pracować z mapą historyczną, polityczną i administracyjną Polski, Europy i świata 

(właściwa orientacja na mapie, wyszukiwanie na niej odpowiednich informacji) 

oraz materiałem ikonograficznym. 

2. Uczestników konkursu obowiązują wiadomości określone w podstawie programowej 

przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

(Dz.U. 2017 poz. 356) oraz treści związane z tematyką konkursu uwzględnione w 

literaturze obowiązkowej. 

Art. 6. 

Wykaz literatury pomocniczej  

 

1. Szkolne podręczniki do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie dopuszczone do 

użytku przez Ministra Edukacji Narodowej na poziomie szkoły podstawowej. 



2. Atlasy historyczne oraz atlasy do wiedzy o społeczeństwie (dostępne na rynku). 

3. Słowniki pojęć i terminów historycznych (dowolne wydanie). 

4. Literatura pomocnicza z zakresu historii: 

Jasienica P., Polska Piastów, wydania różne. 

Jasienica P., Polska Jagiellonów, wydania różne. 

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, wydania różne. 

Samsonowicz H., Historia Polski do 1795, wydania różne. 

Czapla Z., Kujawy: opis Kujaw pod względem historycznym, geograficznym, 

rolniczym i przemysłowo-handlowym, Inowrocław 1929. 

Dzieje Inowrocławia (do 1919 r.), pod red. Mariana Biskupa, t. 1, Poznań 1978.  

Dzieje Inowrocławia (od 1919 r. do końca lat siedemdziesiątych), pod red. Mariana 

Biskupa, Poznań 1982. 

Kruszwica: zarys monograficzny, pod red. Jana Grześkowiaka, Toruń 1965. 

Aleksandrowicz J., Kruszwica, Gopło i okolice, Inowrocław 1974. 

Kięski J., Pałuki, Gdynia 1966. 

Od Kruszwicy do Poznania: rzecz o Szlaku Piastowskim: historia, zabytki, okolice, 

legendy, pod red. Janiny Sikorskiej, Bydgoszcz 2006. 

Wojciechowicz-Śeńczuk M., Kujawsko-pałucki szlak turystyczny, Bydgoszcz 1972.  

5. Literatura pomocnicza z zakresu wiedzy o społeczeństwie: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 

Konstytucja z 3 maja 1791 r. 

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, pod red. Marzeny Kordeli, 

PWN, wydania różne. 

Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, pod red. Ewy Łaźniewskiej 

i Przemysława Deszczyńskiego. 

Dobek R., Lisiewicz P., Zasada S., Leksykon polityków wszech czasów. Od Ramzesa II 

do Tony’ego Blaira, Wyd. Publicat, wydania różne.  

Mołdawa T., Słownik szkolny. Państwa świata, wydania różne.  

Bieżąca prasa i prasa lokalna.  

Art. 7. 

Komisja konkursowa i punktacja 

 

Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. W 

skład komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor i Wicedyrektor, nauczyciele historii i wiedzy o 

społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 

Uczniowie oraz ich nauczyciele mają prawo wglądu do prac po zakończeniu konkursu.  

 

Art. 8. 

Dane kontaktowe 

 

1. Adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami 

Dwujęzycznymi, ul. 3 maja 11/13, 88-100 Inowrocław  

2. Telefon kontaktowy szkoły: 052 357 22 07 

3. Adres e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl  

4. Organizatorzy: 

Łukasz Wróbel e-mail: luka.wrobel@gmail.com 

Sławomir Drelich 

Maciej Wasielewski  
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