
REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO  
,,Wojna z narodem – 41. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.’’  

Represje, opór, codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 r. 

 

 

Podstawa prawna:  
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie  

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,  

poz. 125 ze zmianami);  

 

Zarządzenie Nr 52/10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2011 r. w sprawie  

organizacji konkursów tematycznych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2021/2022r.  

 

ZASADY OGÓLNE  

§ 1  
1. Konkurs tematyczny „Wojna z narodem – 41. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego  

w Polsce. represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”  

§ 2  
1. Temat konkursu: „ Wojna z narodem – 41. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego  

w Polsce. Represje, opór, życie codzienne oraz reakcje międzynarodowe”.  

2. Cele konkursu:  

1) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym  

uwzględnieniem kontekstu międzyszkolnego;  

2) zainteresowanie uczniów historią własnego regionu na tle wydarzeń w kraju;  

3) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  

w różnych źródłach, ze szczególnym uwzględnieniem roli wywiadu;  

4) rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji  

zawartych w różnych źródłach;  

5) wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży oraz kształtowanie szacunku  

do wartości demokratycznych takich jak: patriotyzm, wolność, pluralizm,  

tolerancja, aktywność obywatelska;  

6) kształtowanie postaw obywatelskich uczniów oraz odpowiedzialnego  

i skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym,  

 

7) poszerzanie wiedzy na temat: relacji między władzą a społeczeństwem,  

ze szczególnym uwzględnieniem roli NSZZ „Solidarność” oraz NZS, przyczyn  

wprowadzenia stanu wojennego, życia codziennego Polaków w latach  

osiemdziesiątych, roli papieża Polaka oraz Kościoła Katolickiego  

w odzyskiwaniu pełnej świadomości i suwerenności narodowej, organizacji  

opozycyjnych oraz form ich działania w stanie wojennym, stosunku państw  

wolnego świata do ówczesnej władzy oraz opozycji w Polsce lat  

osiemdziesiątych, roli opozycji w doprowadzeniu do upadku bloku państw  

socjalistycznych i rozpadu ZSRR.  

§ 3  
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, którzy  

dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.  

 



§ 4  
1. Finaliści konkursu  3 pierwszych  miejsc otrzymają dyplomy i nagrody w postaci książek. 

 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody ufundowane  

przez:  

a) ZSOW w Lublinie 

b) Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa z przewodniczącym nauczycielem placówki  

Rafałem Majem  

 

PRZEBIEG KONKURSU  

§ 5 
1. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu :  

2. W stopniu szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani  

konkursem. Konkurs ma 40 pytań w tym 3 pytania otwarte. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły ZSOW w Lublinie za zajęcie; 

a) pierwszego miejsca decyduje 100% trafionych odpowiedzi lub mniej  

b) drugie miejsce decyduje 90 % trafionych odpowiedzi lub mniej 

c) trzecie miejsce decyduje 85% trafionych odpowiedzi  

§ 6  
1. Organizacja stopnia szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na  

dyrektorze szkoły, który:  

a) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch  

nauczycieli, w tym nauczyciel historii;  

b) organizuje o godzinie 11.15 dnia 13 grudnia 2022r. eliminacje szkolne w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczestników;  

c) przyjmuje pisemne zastrzeżenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną  

komisję konkursową  

d) prace uczniów będą sprawdzone do godziny czasu po odbyciu konkursu 

 

§ 7 
1. Pisemne zastrzeżenia dotyczące sprawdzania i oceniana prac po przeprowadzeniu  

eliminacji szkolnych konkursu mogą wnieść w terminie 3 dni roboczych od  

konkursu wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika konkursu.  

2. Zastrzeżenia po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych można wnieść do zespołu  

rozpatrującego zastrzeżenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły. Zespół powołuje  

przewodniczący komisji.  

3. Zastrzeżenia po przeprowadzeniu eliminacji szkolną można wnieść do zespołu  

rozpatrującego zastrzeżenia, za pośrednictwem przewodniczącego komisji  

szkolnej.  

§ 8 
1. W stopniu szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły zgodnie  

z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania.  

2. W stopniu szkolnym praca oceniana jest przez dwóch niezależnych od siebie  

nauczycieli (członków komisji szkolnej) w skali sześciostopniowej (1–6) według  

następujących kryteriów: wartość merytoryczna i zgodność z tematem, umiejętność  

dokonania analizy, syntezy i oceny, posługiwanie się materiałem rzeczowym  

i źródłowym, twórcze podejście do tematu i oryginalność pomysłu, kompozycja  

wypowiedzi i poprawność językowa.  

§ 9  
1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.  



2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu  

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub  

w całości - z zachowaniem praw autorskich.  

3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych,  

§ 10  

1). Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich stopniach konkursu:  

a) Okoliczności, które doprowadziły do wydarzeń sierpniowych 1980 roku w kraju  

oraz kontekst międzynarodowy.  

b) Przebieg i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. w Polsce.  

c) Pod znakiem „Solidarności” - 16 miesięcy spokoju - działalność ruchu  

„Solidarność” (nie tylko związku zawodowego) przed wprowadzeniem stanu  

wojennego:  

d) konflikt pomiędzy władzą a społeczeństwem;  

e) główni bohaterowie wydarzeń;  

f) znaczenie i wpływ tych wydarzeń na świadomość społeczną  

i odbudowę to samodzielności narodowej.  

g) Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i reakcja międzynarodowa na to  

wydarzenie.  

h) „Stan wojenny” czyli Wojna z narodem. Represje, opór, trudy życia codziennego  

oraz pomoc demokratycznego świata.  

 

2) Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski w latach do 1989:  

a) kryzys gospodarczy;  

b) życie codzienne Polaków;  

c) kultura drugiego obiegu;  

d) represje, opór społeczny i działalność opozycji;  

e) pielgrzymki papieskie;  

f) obrady „Okrągłego Stołu”;  

g) wybory czerwcowe w 1989 r.  

 

3) Rola Papieża Polaka i Kościoła Katolickiego w odzyskiwaniu świadomości  

i suwerenności narodowej.  

 

4) Sytuacja społeczna i polityczna w Małopolsce w okresie Sierpień 1980 r. – wybory  

4 czerwca 1989 r. „Jesień Narodów”.  

 

5). Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich stopniach konkursu:  

Uczeń:  

a) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;  

b) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej,  

potrafi ustalać kolejność wydarzeń;  

c) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe;  

d) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. wywiady, relacje, prasa,  

dokumenty, ikonografie);  

e) interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady  

lub relacje;  

f) odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji;  

g) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.  

 

 



Wykaz lektur i źródeł pomocniczych;  
 

1. Dudek Antoni, Zblewski Zdzisław „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”,  

Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008 r. – całe rozdziały  

 

-Rozdział VII (1980-1981) „ Szesnaście miesięcy „Solidarności”:  

-Rozdział VIII (1981-1989) „Schyłek i upadek PRL”;  

2. Wojciech Roszkowski – Półwiecze Historia polityczna świata po 1945 roku  

Wydawnictwo Naukowe PWN:  

 

3„Nowa zimna wojna” (1979-1985):  

 

- podrozdział 5.1 „Stosunki globalne”, zagadnienia: „Międzynarodowe aspekty  

kryzysu w Polsce.”, „Działalność papieża Jana Pawła II.”, „Zmiana w Białym  

Domu.”, „Stan wojenny w Polsce.”, ”Sukcesja w ZSRR.”, „Stany Zjednoczone  

przechodzą do ofensywy”, (stron 7);  

- podrozdział 5.3 „Zmierzch komunizmu radzickiego” - zagadnienia:  

„Zlodowacenie polityczne w ZSRR.”, „Kryzys i strajki w Polsce.”, „Powstanie  

„Solidarności.”, „Konfrontacja w Polsce”, ”Śmierć Breżniewa i sukcesja  

Andropowa”, „Polska w stanie wojennym i powojennym.”, „ZSRR w połowie  

dekady”, (stron 12);  

 

4 Wielkie zmiany.( 1985-1991):  

- podrozdziały 6.1 „Koniec zimnej wojny” - zagadnienia: „Pierwszy rok  

Gorbaczowa”, ”Rola papieża Jana Pawła II” „Dojrzewanie zmian w bloku  

radzieckim” i „ Polski okrągły stół.”, (stron 8);  

- podrozdział 6.2. „Jesień ludów.” „Pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce.”,  

- zagadnienia: „Przyspieszenie w innych krajach bloku.” „Upadek muru  

berlińskiego.”, Jesieni Ludów ciąg dalszy.” „Międzynarodowe reperkusje Jesieni  

Ludów.”, (stron 6);  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 

 

Regulamin jest dostępny u organizatora konkursu szkolnego nauczyciela Rafała Maja jak i u 

Dyrekcji Szkoły wszystkie pytania i odpowiedzi co do konkursu proszę wysyłać na adres 

 e-mailowy; maj-rafal84@o2.pl 

 

 


