
Konkurs Historyczny 

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy I edycję konkursu historycznego 

adresowanego do uczniów naszej szkoły chcących pogłębić wiedzę z zakresu historii Polski. 

Pomysłodawcą konkursu i fundatorem nagród jest ksiądz Marek Jurzyk, absolwent 

naszej szkoły, zdający maturę w 1985 r., od 20 lat pracujący w USA. 

Konkurs będzie organizowany raz w roku. Tegoroczna edycja zostanie ogłoszona w 

maju 2022 r., a rozstrzygnięcie nastąpi w Święto Patrona w październiku 2022 r.  

Udział w konkursie polega na napisaniu oryginalnej i krytycznej pracy dotyczącej 

historii Polski i miejsca Polski w Europie i Świecie. 

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie 

przygotowują pracę na jeden z 5 tematów zaproponowanych przez komitet organizacyjny.  

W części ustnej uczniowie którzy przejdą do finału, będą bronić swej pracy przed komisją. 

Prace pisemne będą oceniane pod kątem erudycji, umiejętności wykorzystania źródeł, 

oryginalnego podejścia do tematu. 

Uczestnik konkursu powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego gromadzenia 

informacji, konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej analizy i oceny 

problemu.  

Prace należy dostarczyć w wydruku o objętości do 10 stron maszynopisu, czcionka 

Times 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, przypisy, bibliografia. 

 

Nagrody: 

I miejsce: 2000 zł 

II miejsce: 1000 zł 

III miejsce: 500 zł 

IV miejsce: 500 zł. 

 

Harmonogram edycji w roku 2022: 

1. Maj 2022 r. - ogłoszenie tematów 

2. Do 30 maja 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń (do p. Andrzeja Wardy) 

3. 30 września 2022 r. składanie prac (do p. Andrzeja Wardy) 

4. Do 7 października 2022 r. etap ustny 

5. Święto Patrona październiku 2022 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 



Tematy I edycji w 2022 r. 

1. „… będzie nam wolność, jakiej dotąd nie było na Ziemi …”. Przedstaw polityczne i ideowe 

koncepcje walki o niepodległość Polski w okresie zaborów. 

2. Przedstaw wydarzenia i oceń działania ludzi i grup społecznych, które miały wpływ na proces 

kształtowania się nowoczesnego Narodu Polskiego w XIX w. 

3. Złoty i srebrny wiek dziejów Państwa Polskiego Dokonaj oceny i wyjaśnij problemy rozwoju 

Rzeczypospolitej w dobie Renesansu i Baroku. 

 

 

 


