
Regulamin 
I Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej

im.  dyrektora Bogusława Kabały

Wydarzeniem  wpisującym  się  w  obchody  83.  rocznicy  urodzin  Bogusława  Kabały  -  historyka,
wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
oraz samorządowca  jest I regionalny konkurs wiedzy historycznej im. Bogusława Kabały.

Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Organizatorami konkursu są: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu oraz
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Cele konkursu

Konkurs służyć ma:

 rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o początkach historii własnego narodu,
 kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
 wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury,
ludzi i ich osiągnięć,
 zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
 tworzeniu możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół.

Adresaci konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów delegatury Sosnowiec.

Przebieg konkursu 

1. W konkursie udział biorą zainteresowani uczniowie na zasadzie dobrowolności.
Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona 
do dnia   15 grudnia  2017 r.  na adres e-mailowy  matyspaw73@gmail.com. Należy podać
pełną nazwę szkoły, liczbę uczniów, ich imiona i nazwiska oraz imiona i nazwiska nauczycieli
przygotowujących uczniów do konkursu.

2. Za przeprowadzenie konkursu w poniedziałek  19 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 odpowiada
Komisja  Konkursowa  w  liczbie  dwóch  osób,  powołana  przez  dyrektora  IV  Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.  Konkurs trwa 60 minut.

3. Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie,
rozstrzyga Komisja Konkursowa.

4. Wyniki konkursu zostaną wysłane na adresy e-mailowe szkół biorących udział w konkursie
oraz umieszczone na stronach internetowych: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Sosnowcu  www.staszic.edu.pl i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach www.womkat.edu.pl.

5. Zakres  wiedzy  i  umiejętności  oraz  wykaz  literatury  zalecanej  do I  regionalnego konkursu
wiedzy historycznej im. Stanisława Staszica dostępne są w załączniku nr 1.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

                                 dr Paweł Matyszkiewicz matyspaw73@gmail.com 

mailto:pm@womkat.edu.pl


Załącznik nr 1 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

I regionalnego konkursu wiedzy historycznej im. Bogusława Kabały

I. Obszary umiejętności
Sytuowanie  zjawisk,  wydarzeń  i  procesów  historycznych  w  czasie  i  przestrzeni;
porządkowanie  chronologiczne;  dostrzeganie  zmian  w  funkcjonowaniu  społeczeństw  i 
związków  pomiędzy  różnymi  dziedzinami  życia;  dostrzeganie  ciągłości  rozwoju
cywilizacyjnego i kulturowego.

Charakteryzowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych; dostrzeganie i wyjaśnianie
związków  przyczynowo  –skutkowych;  wyjaśnianie  znaczenia  wydarzeń  dla  rozumienia
współczesnego świata.

Pozyskiwanie  i  porównywanie  informacji  pochodzących  z  różnych  źródeł;  rozróżnianie  w
narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej.

Tworzenie  narracji  historycznej  w  oparciu  o  informacje  pochodzące  z  różnych  źródeł;
formułowanie wniosków i ocen wraz z argumentacją uzasadniającą własne stanowisko.

II. Treści kształcenia
1. Najdawniejsze dzieje człowieka.
2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.
3. Starożytny Izrael.
4. Cywilizacja grecka.
5. Cywilizacja rzymska.
6. Powstanie chrześcijaństwa, rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.
7. Dziedzictwo antyku.
8. Arabowie i świat islamski.
9. Bizancjum i Kościół wschodni.
10. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa.
11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
12. Kultura materialna i duchowa średniowiecznej Europy.
13. Polska pierwszych Piastów.
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona.
15. Polska w dobie unii z Litwą.

III.  Proponowana bibliografia
1. Podręczniki szkolne.
2. Atlas historyczny świata PPWK.


