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KONKURS HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNY 

 „POLSKA - MOJA OJCZYZNA”  

 

ZGŁOSZENIE 
 

 

  Nazwa szkoły - .................................................................................................................................................... 

 

               ZESPÓŁ I 

 

             Nazwisko i imię                                                                            Klasa                                        
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                                                                                                                    .......................................................... 

                                                                                                                                  (podpis Dyrektora) 

 

 

 

Zgłoszenia proszę przesłać na adres szkoły: ZSO nr 15, 41-206 Sosnowiec, Plac Zillingera 1 lub na adres 

mailowy: kwiniarski@onet.eu, do dnia 31 maja 2016 roku. 
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REGULAMIN KONKURSU HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNEGO 

 „POLSKA - MOJA OJCZYZNA” 

POD PATRONATEM WICEMARSZAŁEK SEJMU RP 

BARBARY DOLNIAK 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.  

2. W konkursie mogą brać udział trzyosobowe zespoły uczniów z gimnazjów położonych na 

terenie Zagłębia i miast sąsiadujących z wyjątkiem Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

nr 25 im. Stanisława Staszica wchodzącego w skład ZSO nr 15. Każde gimnazjum może 

wystawić maksymalnie dwa zespoły. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – test pisemny 

II etap – finał (quiz) 

4. I Etap przeprowadzany polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.  

5. Test składa się z kilkudziesięciu pytań z całego zakresu tematycznego (język polski, historia, 

geografia, system społeczny i ustrojowy Polski), a na jego rozwiązanie przeznacza się 45 minut. 

6. Sprawdzenia testów dokonuje Komisja Konkursowa.  

7. Do finału kwalifikuje się pięć najlepszych zespołów, które uzyskały największą liczbę 

punktów. 

8. W razie równej ilości punktów uzyskanych przez uczniów o kolejności decyduje krótszy czas 

rozwiązywania testu. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich ocenionych prac i złożenia reklamacji do 

Komisji Konkursowej po ogłoszeniu wyników. Komisja rozpatruje odwołania w trybie 

natychmiastowym i bezzwłocznie informuje składającego odwołanie o swoim postanowieniu. 

Decyzja Komisji jest ostateczna.   

10. Finał ma postać quizu. Quiz składa się z dwóch części. W pierwszej zawodnicy 

odpowiadają na cztery wylosowane przez siebie pytania – po jednym z zakresu języka 

polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie – z zestawu przygotowanego przez 

Komisję Konkursową. W drugiej części wybierają z zestawu pytań przygotowanych przez 

organizatorów cztery pytania i zadają je po jednym każdemu z przeciwników. W razie braku 

prawidłowej odpowiedzi zadający może sam jej udzielić i powiększyć w ten sposób swój zasób 

punktów. O kolejności zadawania pytań decyduje losowanie. Oceny odpowiedzi dokonuje 

Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

11. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych na obydwu etapach 

konkursu. 

12. W razie równej liczby punktów przeprowadza się dogrywkę na zasadach obowiązujących w 

drugiej części quizu przy czym każdy z uczestników dogrywki zadaje przeciwnikowi dwa 

pytania. W sytuacji, gdy nie wyłoni to zwycięzcy, przeprowadza się kolejne serie aż do skutku. 

 

 

                                                                                              Dyrektor ZSO nr 15 w Sosnowcu 

 

                                                                                                    mgr Grzegorz Walotek 



 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

  

1. Język polski 
Literatura polska: 

- Henryk Sienkiewicz - „Krzyżacy” 

- Jan Kochanowski – fraszki: „O żywocie ludzkim”, „ O doktorze Hiszpanie”, „Na dom w 

Czarnolesie”, „Na nabożną”; pieśni: „Pieśń Świętojańska o Sobótce”, „Pieśń IX z Ksiąg 

Wtórych”; treny: V, VII, VIII. 

- Aleksander Fredro – „Zemsta” 

- Juliusz Słowacki – „Balladyna” 

- Adam Mickiewicz – sonety: „Stepy akermańskie”, „Burza”. 

- Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec” 

- Adam Bahdaj – „Telemach w dżinsach” 

Nauka o języku: 

- fonetyka 

- rozbiór gramatyczny zdania 

- rozbiór logiczny zdania 

- słowotwórstwo 

2. Historia Polski. 
- Polska pierwszych Piastów 

- Polska dzielnicowa i zjednoczona 

- Polska w dobie unii z Litwą 

- Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów 

- społeczeństwo i ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

- Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku 

- Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII wieku 

- Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej 

- walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku 

- sprawa polska w czasach napoleońskich 

- ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim 

- społeczeństwo dawnej Rzeczpospolitej w dobie powstań narodowych 

- życie pod zaborami 

- sprawa polska w I wojnie światowej 

3. Geografia Polski 
- położenie środowisko geograficzne Polski 

- ludność Polski 

- geografia gospodarcza Polski 

- regiony geograficzne Polski 

4. Ustrój społeczny i polityczny Polski 
- struktura społeczna i narodowa społeczeństwa polskiego 

- Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna 

- system wyborczy i partyjny w Polsce 

- władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce 

- samorząd terytorialny w Polsce 

- relacje Polski z innymi państwami 

- Polska w Unii Europejskiej 
 



 

 

 

 

 

PLANOWANY SCENARIUSZ KONKURSU 

6 CZERWCA 2016 
- godz. 8.30. – 9.00. - rejestracja 

- godz. 9.00. – powitanie uczestników 

- godz. 9.05. – 9.50. – test pisemny 

- godz. 10.00. – wykład Wicemarszałek Sejmu RP poseł Barbary Dolniak 

- godz. 11.00. – finał (quiz) 

- godz. 12.00. – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

 

 

 

NAGRODY 

1 miejsce – bon książkowy dla zwycięskiej drużyny o wartości po 300 zł.  

2 miejsce – bon książkowy dla uczniów o wartości 200 zł.  

3 miejsce – bon książkowy dla uczniów o wartości 100 zł.  

4 i 5 miejsce – bony książkowe dla uczniów o wartości 50 zł.  

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

                                                                                               Karol Winiarski 

                                                                                                                    

 
 
 


