
Potyczki historyczne - regulamin 

Zapraszamy do ciekawych spotkań …. z książką i …. z historią 

1. Potyczki historyczne mają na celu rozbudzanie zainteresowań historycznych wśród uczniów, 

poszerzanie ich wiadomości poprzez sięganie po beletrystykę historyczną, pogłębianie 

umiejętności korzystania z różnych źródeł historycznych. 

2. W Potyczkach historycznych mogą brać udział uczniowie klas 4. Udział w konkursie jest 

dobrowolny. 

3. Potyczki są formą rywalizacji indywidualnej pomiędzy zgłoszonymi uczniami klas 4. 

4. Do konkursu uczniowie zgłaszają się wraz z oddaniem pierwszego zadania (do Pani Janiny 

Jezierskiej s.216), w nieprzekraczalnym, wyznaczonym terminie. Po ustalonym przez 

organizatorów terminie prace nie będą przyjmowane.  

5. Odpowiedzi/zadania każdorazowo muszą zawierać nazwiska autorów prac. 

6. Potyczki historyczne będą trwać od marca do czerwca 2023 roku, składać się z 4 rund 

zadaniowych (ogłaszanych co 3 tygodnie) oraz testu wiedzy kończącego rywalizację.  

7. Odpowiedzi /zadania będą oceniane w skali od 1 – 20 punktów za każde z zadań/. O pozycji w 

rankingu będzie decydować suma punktów. 

8. Na początku czerwca odbędą się finałowe zmagania w postaci testu obejmującego wiadomości 

z podstawy programowej z przedmiotu oraz literaturę z całego okresu zmagań.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ogłoszenia dodatkowych etapów, których 

punktacja może mieć wpływ na klasyfikację końcową lub też takie etapy będą przeprowadzane 

wedle oddzielnego scenariusza. 

10. Wyniki każdej rundy będą ogłaszane na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce 

„Potyczki historyczne”. 

11. Uczestnicy powinni wykonywać pracę samodzielnie. Uczniowie, którym wykaże się stosowanie 

nieuczciwych praktyk (np. przepisywanie pracy od innego ucznia, kopiowanie ze stron 

internetowych, brak samodzielności, itp.) zostaną skreśleni z listy uczestników Potyczek. 

12. W przypadku zadań pisemnych objętość prac nie powinna przekraczać 1 strony 

znormalizowanego wydruku. W sytuacjach wyjątkowych, jeśli wymaga tego forma pracy, 

dopuszcza się nieznaczne przekroczenie tego limitu. 

13. W kwestiach spornych i sytuacjach szczególnych, nieujętych w regulaminie decydujący glos 

mają organizatorzy konkursu. 

14. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma tytuł Mistrza Potyczek Historycznych. 

15. Uczniowie, którzy w końcowej rywalizacji zajmą miejsca od 1 – 3 na koniec roku szkolnego 

otrzymują ocenę celującą z historii (jeżeli z ocen bieżących będzie im wynikała ocena co 

najmniej 4,0). Zdobywcy miejsc od 4 – 8 otrzymują na koniec roku szkolnego ocenę o stopień 

wyższą niż wynikać to będzie z ocen cząstkowych. 

16. Nauczyciel historii zastrzega sobie prawo nagradzania dodatkowymi ocenami bieżącymi 

wszystkie osoby biorące udział w Potyczkach. 

17. Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane 

będą w celach ogłaszania wyników wraz z podaniem imion i nazwisk na stronie  internetowej 

szkoły w zakładce „Potyczki historyczne”. 


