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Dział I 

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 

 

Rozdział 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§1. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.  

§2. Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniu wydanym w danym roku szkolnym 

wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursów 

w województwie wielkopolskim, określa zadania komisji konkursowych i terminy 

przeprowadzania poszczególnych etapów. 

§3. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego jest pani Anna 

Dykier, nauczyciel Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, Osiedle 

Pod Lipami 106, telefon 61 82 00 591,  

 adres  e-mail – doradca.dykier@odn.poznan.pl 

§4. 1. Konkurs składa się z 3 etapów:  

1) szkolnego, 

2) rejonowego, 

3) wojewódzkiego. 

§5. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 sierpnia 2007 r. w szkole podstawowej 

poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 niniejszego regulaminu. 

§6. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który 

składa się z zadań otwartych i zamkniętych lub otwartych oraz samodzielnie redagują 

dłuższą wypowiedź.  

§7. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.  

§8. Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest 

do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

§9. Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz 

przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu 

do potrzeb ww. uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad 

samodzielnej pracy uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest 

uzyskanie zgody Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie 

do 4 października 2012 r.  

§10. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca 

w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 

miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag 

i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta 

z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów 

komórkowych). 

§11. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test 

konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji 

konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to 

zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu. 

§12. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, opuszcza salę 

za zgodą przewodniczącego komisji. 

§13. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu 

konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje 

opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu. 

mailto:doradca.dykier@odn.poznan.pl
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§14. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 

w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu. 

§15. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, 

rejonowego i wojewódzkiego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń 

(w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły). 

§16. W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego mogą uczestniczyć 

w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

§17. Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, 

po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat 

w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu. 

§18. Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia zgodnie 

z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).  

§19. Regulamin konkursu nie może ulegać zmianom po jego ogłoszeniu i opublikowaniu 

na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu w danym roku szkolnym. 

§20. Testy z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ciągu 7 dni roboczych od daty 

przeprowadzenia konkursu. 

§21. Wszelkie informacje na temat konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych 

organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności 

zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca 

przeprowadzania etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz wyniki etapu 

wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na 

stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy. 

 

Rozdział 2 

ETAP SZKOLNY 

 

§22. Etap szkolny odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 13
00

 

w szkołach, które zgłosiły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamiar uczestnictwa 
w Konkursie do 4 października 2012 r. poprzez wypełnienie formularza on-line. 

§23. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada 

dyrektor szkoły oraz powołana przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której 

skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, w tym przynajmniej 

jeden o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu.  

§24. Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane przez osobę 

wyznaczoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

§25. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60  minut. 

§26. Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym 

otrzymał minimum 30 na 40 możliwych punktów. 

§27. 1. Do zadań dyrektora szkoły należy:  

1) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Wojewódzkiego 

Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa 

wielkopolskiego w roku szkolnym 2012/2013, 

2) zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, nie później niż 

do 4 października 2012 r. poprzez wypełnienie formularza on-line. Adres 

dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół 
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podstawowych województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), na 7 dni 

wcześniej, tj. 27 września 2012 r., 
3) uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego 

Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa 

wielkopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 i wyrażeniu zgody na publikowanie 

danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na 

poszczególnych etapach konkursów według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

(oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat w szkole - miejscu 

przeprowadzenia danego etapu), 

4) odebranie, na dzień przed konkursem, zadań testowych oraz kluczy 

odpowiedzi, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu 

on-line,  

5) powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych 

z zachowaniem tajemnicy służbowej,  

6) zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom, 

7) ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji 

papierowej oraz elektronicznej w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia 

etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) sposób, 

8) zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, w terminie do 

7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez wprowadzenie 

danych osobowych ww. uczniów do Bazy Konkursowej (formularza on-line). 

Link do Bazy Konkursowej zostanie wysłany w dniu konkursu na adresy e-

mailowe szkół podstawowych uczestniczących w konkursie podane przez 

dyrektora w formularzu on-line, 

9) zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę; 

dyrektor szkoły przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych 

danych osobowych ucznia do Bazy Konkursowej, 

10) przesłanie, drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia 

etapu szkolnego, protokołu z prac Szkolnej Komisji Konkursowej do 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w formie elektronicznej (format 

*.doc) na adresy e-mailowe odpowiednio według rejonu nadzoru: 

a) Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu  
powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, 

szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński oraz miasto Poznań 

konkursy.sp@ko.poznan.pl  

b) Delegatura w Kaliszu 
powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, 

pleszewski oraz miasto Kalisz 

konkursy.dka@ko.poznan.pl 

c) Delegatura w Koninie 
powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin 

konkursy.dko@ko.poznan.pl 

d) Delegatura w Lesznie  
powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński oraz 

miasto Leszno  

konkursy.dl@ko.poznan.pl 

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_5-oswiadczenie_rodzicow.doc
mailto:konkursy.sp@ko.poznan.pl
mailto:konkursy.dka@ko.poznan.pl
mailto:konkursy.dko@ko.poznan.pl
mailto:konkursy.dl@ko.poznan.pl
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e) Delegatura w Pile  
powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski oraz miasto 

Piła 

konkursy.dp@ko.poznan.pl 

11)  gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej 

obejmującej: listy uczestników konkursów, powołania Szkolnej Komisji 

Konkursowej, prace konkursowe uczniów, protokoły z prac Szkolnej Komisji 

Konkursowej i inne dokumenty. 

2. Do zadań przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

1) opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, 

2) przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu 

Humanistycznego ,  

3) sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami 

opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana 

przez członka Komisji sprawdzającego pracę i przewodniczącego Komisji, 

4) rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Szkolną Komisję 

Konkursową, 

5) sporządzenie, w formie pisemnej i elektronicznej, protokołu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 przekazanie ww. dokumentów wraz z pracami 

uczniów dyrektorowi szkoły,  

6) rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych 

z organizacją i przebiegiem eliminacji konkursowych etapu szkolnego. 

 

Rozdział 3 

ETAP REJONOWY 

 
§28. Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego odbędzie się w dniu  

4 stycznia 2013 r. (piątek) o godz.13
00

. 
§29. Etap rejonowy przygotowują i przeprowadzają zgodnie z harmonogramem Rejonowe 

Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, 

Lesznie i Pile oraz dyrektora Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu, którzy działają w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Adresy szkół, w których będą przeprowadzane etapy rejonowe zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce konkursy na 3 

tygodnie przed terminem konkursu.  

§30. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. 

§31. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym 

minimum 32  na 40 możliwych do zdobycia punktów. 

§32. 1. Do zadań przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej należy: 

1) odebranie, na 1 dzień przed eliminacjami rejonowymi konkursu, testów wraz 

z kluczami odpowiedzi, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Wydział 

Kształcenia Wychowania i Opieki) lub właściwej terytorialnie Delegatury 

Kuratorium; zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów, 

2) przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników, 

3) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie 

ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu 

przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,  

4) kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy 

i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami 

mailto:konkursy.dp@ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_1-protokol_etap_szkolny.doc
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opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie 

podpisana przez członka Komisji sprawdzającego pracę i przewodniczącego 

Komisji, 

5) rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Rejonową Komisję 

Konkursową, 

6) wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu rejonowego i przesłanie 

uzupełnionej Bazy Konkursowej na adres e-mail:  

konkursy.sp@ko.poznan.pl  

7) sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej protokołu z prac Rejonowej 

Komisji Konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a.  

8) przesłanie drogą pocztową i mailową, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia 

etapu rejonowego, protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej 

odpowiednio według rejonu nadzoru Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

(z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu i numer rejonu); 

przesłane dokumenty powinny być należycie ostemplowane pieczątką szkoły i 

podpisane przez wszystkich członków Rejonowej Komisji Konkursowej, 

9) ogłoszenie wyników trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu rejonowego 

konkursu, w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez umieszczenie 

wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap 

rejonowy (lista uczniów powinna być zakodowana), 

10) przesłanie/przekazanie prac uczniów zakwalifikowanych do wojewódzkiego 

etapu przewodnicząej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od 

daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu, 

11) uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac uczniów nie 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego dyrektorowi szkoły, w której 

odbył się etap rejonowy konkursu. 

 

Rozdział 4 

ETAP WOJEWÓDZKI 

 

§33. Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego odbędzie się w dniu 

1 marca 2013 r. (piątek) o godz. 13
00

. Wykaz miejsc przeprowadzenia etapów 

wojewódzkich konkursów opublikowany zostanie na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy na 3 tygodnie przed terminem konkursu.  

§34. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa 

powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

§35. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego jest pani Anna 

Dykier 

§36. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. 

§37. Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji papierowej oraz 

elektronicznej trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego 

konkursu. 

§38. Finalistą konkursu zostaje uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, który 

przystąpi do etapu wojewódzkiego konkursu. 

§39. Laureatem konkursu zostaje uczestnik finału, który otrzyma minimum 34 na 40 

możliwych punktów. 

§40. 1. Do zadań przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy: 

mailto:konkursy.sp@ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_2-protokol_etap_rejonowy.doc
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_2a-protokol_etap_rejonowy.xls
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1) odebranie, na 1 dzień przed konkursem, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

testów wraz z kluczem odpowiedzi, ich przechowanie i zabezpieczenie do dnia 

przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu, 

2) przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,  

3) kierowanie pracami wojewódzkiej komisji konkursowej; zapewnienie 

należytych warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad 

organizacyjnych i regulaminowych,  

4) kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy 

i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami 

opracowanymi przez autora testu, każda praca powinna być czytelnie 

podpisana przez członka Komisji sprawdzającego pracę i przewodniczącego 

Komisji, 

5) rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową, 

6) sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego wraz z wykazem 

laureatów i finalistów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 3a i 3b. 
7) wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu wojewódzkiego 

i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej na adres e-mail:  

konkursy.sp@ko.poznan.pl  

8) przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia etapu wojewódzkiego protokołu z przebiegu etapu 

wojewódzkiego: 

drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty 

konkursy.sp@ko.poznan.pl  

oraz drogą pocztową na adres:  

Kuratorium Oświaty w Poznaniu  

ul. Kościuszki 93  
61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu), 

9) ogłoszenie wyników, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu 

wojewódzkiego konkursu, w formie pisemnej oraz elektronicznej w szkole, 

w której odbył się etap wojewódzki (umieszczenie w budynku szkoły wykazu 

laureatów etapu wojewódzkiego w formie pisemnego komunikatu oraz na 

stronie internetowej szkoły, w której odbył się dany etap),  

10) uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac konkursowych 

dyrektorowi szkoły, w której przeprowadzony został etap wojewódzki 

konkursu, 

11) rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń 

związanych z organizacją i przebiegiem eliminacji konkursowych etapów: 

rejonowego i wojewódzkiego, 

12) niezwłoczne przekazanie protokołu z rozpatrzenia odwołań dotyczących 

przebiegu konkursu do Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów 

Interdyscyplinarnych i Przedmiotowych. 

 

Dział II 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

§41. 1. Odwołania uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) 

dotyczące organizacji i przebiegu konkursu należy składać w formie pisemnej lub 

elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu: 

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_3-protokol_etap_wojewodzki.doc
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_3a-wykaz_finalisci.xls
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_3b-wykaz_laureaci.xls
mailto:konkursy.sp@ko.poznan.pl
mailto:konkursy.sp@ko.poznan.pl
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1) po etapie szkolnym do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej, 

2) po etapie rejonowym i wojewódzkim do Przewodniczącego Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej, na adres e-mail doradca.dykier@odn.poznan.pl 
2. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod 

pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu 

(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły). 

§42. Odwołania wniesione z naruszeniem § 41 nie będą rozpatrywane. 

§43. Na wniosek złożony do przewodniczącego komisji konkursowej przez ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona 

do wglądu, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po okazaniu legitymacji przez 

ucznia lub dowodu osobistego przez rodzica), przez przewodniczącego lub osobę 

przez niego upoważnioną, po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym 

komisji konkursowej. Prawo wglądu do pracy mają jedynie uczeń i jego rodzice 

(opiekunowie prawni). 

§44. Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez Wojewódzką Komisję Konkursową, 

w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest 

ostateczna.  

§45. Protokoły z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza przewodniczący 

właściwej komisji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 

§46. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje 

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

 

 

DZIAŁ III 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPACH KONKURSU 

 

Rozdział 1 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

§47. 1. Uczeń pisze poprawnie pod względem językowym, ortograficznymi interpunkcyjnym: 

1) teksty kierowane do różnych adresatów i w różnorakich celach,  

2) zgodnie z poprawnymi regułami codziennej komunikacji, wyrażając  

i motywując własne zdanie o tekstach kultury wysokiej i masowej, 

3) w różnych formach, (np. list, opis, opis z elementami charakterystyki, 

opowiadanie, baśń, dialog, przepis, zawiadomienie, zaproszenie, ogłoszenie, 

prosta notatka,  reklama, pamiętnik i  dziennik – pisane z perspektywy 

bohatera literackiego lub własnej, proste sprawozdanie, np. z wycieczki,  

z wydarzeń sportowych) 

4) z troską o kompozycję (plan, tytuł, akapit) a także estetykę tekstu.  

 2. Z zakresu odbioru tekstów kultury uczeń: 

1) czyta ze zrozumieniem różne teksty, 

2) odkrywa ich dosłowny, przenośny i symboliczny sens,  

3) dostrzega  swoistość ich tworzywa,  

4)  wskazuje na różne elementy świata przedstawionego,  

5)  odróżniania fikcję artystyczną od rzeczywistości,  

6)  określa funkcję różnych elementów tekstu używając odpowiedniej 

terminologii (np. fikcja literacka, świat przedstawiony, bohater, narracja, 

narrator, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, przenośnia, porównanie, 

mailto:doradca.dykier@odn.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/zal_4-protokol_odwolania.doc
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epitet, rytm, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, mit, opowiadanie, powieść, 

proza, poezja, zdanie pojedyncze i złożone, podmiot, orzeczenie, odmienne i 

nieodmienne części mowy oraz ich podstawowe kategorie fleksyjne), 

7)  wykorzystuje różne konteksty,  

8) uwzględnienia odrębności regionalne, 

9) rozpoznaje elementy języka mediów w różnych rodzajach komunikatów, 

10) dokonuje krytycznej analizy wartości oferty mediów.  

 3. Z zakresu treści historycznych uczeń: 

1) integruje wiedzę historyczną uzyskaną z różnych źródeł, 

2) ujmuje treści historyczne w związkach przyczynowo-skutkowych, 

3) oceniania fakty i wydarzenia z przeszłości, 

4) potrafi krytycznie ocenić wydarzenia historyczne i współczesne, 

5) samodzielnie ocenia zachowania swoje i innych, a także przewiduje ich 

konsekwencje, 

6)  dokonuje świadomej samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, etnicznej, 

regionalnej i państwowej, 

7) dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłość rozwoju 

kulturalnego i cywilizacyjnego, 

8) odczytuje i opisuje różnorodne źródła informacji historycznej, 

9)  lokalizuje wydarzenia czasowo-przestrzenne z wykorzystaniem osi czasu, 

planu, mapy, wykresów i tabel.  

 4. Z zakresu podstawowych umiejętności muzycznych i plastycznych uczeń: 

1) wypowiada się na temat muzyki z wykorzystaniem podstawowych pojęć, 

2) wypowiada się na temat sztuk plastycznych z wykorzystaniem podstawowych 

pojęć. 

3) opisuje dzieło sztuki plastycznej uwzględniając elementy interpretacji.   

 

 

DZIAŁ IV 

WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA 

 

§48. 1. Lektura do wyboru - do eliminacji rejonowych uczeń wybiera trzy pozycje 

lekturowe, do etapu wojewódzkiego kolejne dwie w tym obowiązkowo jedną z punktu 

29 lub 30 

1) H. Ch. Andersen: Baśnie  

2) Helen Bailey: Idę na łatwiznę, Wydawnictwo, Akapit-press 

3) A. Bahdaj: Stawiam na Tolka Banana 

4) Barbara Ciwoniuk: Ten gruby, Wydawnictwo Czarna Owca 

5) Antonina Domańska: Historia żółtej ciżemki 

6) Elżbieta Dzikowska, Wiesława Wierzchowska: Bajki niebajki. Opowieści 

z całego świata, Wydawnictwo Pascal 2011 

7) Andrzej Grabowski: Zenek i mrówki, Wydawnictwo Media Rodzina 

8) A. Kamieńska: Książka nad książkami 

9) Grzegorz Kasdepke , Mira Stanisławska Meysztowicz : Przyjaciele, 

Wydawnictwo Literatura, Łódź 2009 

10) W. Kwaśniewski: Poznańskie legendy i nie tylko (3 do wyboru) 

11) J. Kochanowski: Wybrane fraszki 
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12) J. Niemyska-Rączaszkowa: Jadwiga i Jagienka 

13)  I. Krasicki: Wybrane bajki 

14) C. S. Lewis: Opowieści z Narnii (tom do wyboru) 

15) J. Łuszczewska: Panienka z okienka 

16) W. Markowska: Mity Greków i Rzymian 

17) A. Mickiewicz: Wybrane ballady i bajki 

18) M. Musierowicz: Wybrana powieść 

19) H. Ożogowska: Chłopak na opak  lub  Za minutę pierwsza miłość  

20) Ekberg Peter, Nordqvist Sven :Wielka księga młodego filozofa 

,Wydawnictwo Znak 

21)  Ben Rice: Pobby i Dingan 

22) St. Świrko: Podania i legendy wielkopolskie lub Z. Gładyszewska: O Popielu, 

którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy wielkopolskie (trzy do 

wyboru) 

23) E. E. Schmitt: Oskar i pani Róża 

24) D. Terakowska: Córka Czarownic 

25) M. Twain: Królewicz i żebrak 

26) J. Verne: Jedna z książek podróżniczych 

27) Wybrane wiersze współczesnego poety 

28) Wybrany komiks historyczny 

29) Jedna książka popularnonaukowa lub film traktujące o plastyce, dziełach sztuki 

czy muzyki; np. biografie kompozytorów lub malarzy, opis dzieła 

plastycznego 

30) Wybrana książka popularnonaukowa lub film o tematyce historycznej; np. 

biografia postaci historycznej, opis (obraz) bitwy, wybrana epoka historyczna. 

 2. Znajomość 3 wybranych obrazów spośród następujących:  

1) Józef Chełmoński: Babie lato, Bociany,  

2) Salvador Dali: Trwałość wspomnienia (Uporczywość pamięci), 

3) Vincent van Gogh:  Kruki nad łanem pszenicy, Słoneczniki,  

4) Tadeusz Makowski: Kapela dziecięca, Szewc, 

5) Rafał Malczewski: Pogodne życie, 

6) Józef Mehoffer: Dziwny ogród, 

7) Jan Vermeer: Czytająca list, 

8) Stanisław Wyspiański: Józio, 

9) Eugeniusz Żak: Marzyciel. 

 3. Znajomość 1 wybranego obrazu filmowego spośród następujących: 

1. Andrzej Maleszka: Magiczne drzewo (wybrana część cyklu telewizyjnego lub 

film kinowy) 

2. Claude Nuridsany i Marie Pérennou: Mikrokosmos  

3. Opowieści z Narnii – wybrana część cyklu 

4. Władca pierścieni – wybrana część trylogii 

5. A. Holland – Tajemniczy ogród. 

 

Przewodnicząca 

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego 

Anna Dykier 

http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Vincent+van+Gogh+Kruki+nad+%C5%82anem+pszenicy&spell=1

