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Regulamin  

szkolnego konkursu wiedzy o społeczeństwie  

dla uczniów klas ósmych 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Organizatorzy: 

mgr Bartosz Rycerz 

mgr Mikołaj Tarański 

2. Cele: 

▪ rozwijanie zainteresowania wiedzą o społeczeństwie oraz historią XX i XXI wieku, 

▪ pogłębianie wiedzy prawnej i politologicznej, 

▪ popularyzowanie wiedzy o Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w roku wyborów 

parlamentarnych, 

▪ rozwijanie umiejętności poszukiwania źródeł rzetelnej wiedzy oraz samodzielnej nauki, 

▪ promowanie postaw obywatelskich i aktywności społecznej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

▪ konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych, 

▪ uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie bezpośrednio organizatorom, 

▪ uczniowie przygotowują się i przystępują do konkursu indywidualnie. 

4. Przygotowanie do konkursu: 

▪ podstawowymi lekturami są: szkolny podręcznik do historii (W. Kalwat, P. Szlanta,  

A. Zawistowski, Historia 8. Podręcznik. Szkoła podstawowa, Wydawnictwa Szkolne  

i Pedagogiczne, Warszawa 2018, s. 204-234), szkolny podręcznik do wiedzy  

o społeczeństwie (P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba, Wiedza o społeczeństwie 8. Podręcznik. 

Szkoła podstawowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, s. 118-148), 

a także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Preambuła, 

Rozdział I, Rozdział IV), 

▪ należy także zapoznać się z następującymi stronami internetowymi: 

• lista marszałków Sejmu III Rzeczypospolitej  

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sejm-marszalkowie;2584967.html, 

• lista marszałków Senatu III Rzeczypospolitej 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marszalek-senatu;3938105.html, 

• aktualne dane o posłach 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/poslowie_obecnie, 

• aktualne dane o senatorach 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/rozmieszczenie9022023.pdf 

[dostęp do powyższych stron: 13 lutego 2023 roku], 

▪ pytania konkursowe będą dotyczyć najważniejszych wiadomości o historii, strukturze  

i działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2023; należy także 

wykazać się wiedzą na temat wyborów parlamentarnych oraz relacji parlamentu z władzą 

wykonawczą i sądowniczą; pytania dotyczące polityków koncentrować się będą na osobach 

marszałków Sejmu i Senatu oraz liderów czołowych sił politycznych III Rzeczypospolitej. 

 

 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sejm-marszalkowie;2584967.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marszalek-senatu;3938105.html
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/poslowie_obecnie
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/rozmieszczenie9022023.pdf


2 

5. Forma: 

▪ pisemny test składający się z trzydziestu pytań zamkniętych; do każdego pytania podane 

będą cztery odpowiedzi, spośród których wyłącznie jedna będzie poprawna. 

6. Termin i miejsce: 

▪ konkurs zostanie przeprowadzony w kwietniu 2023 roku, 

▪ o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu organizatorzy poinformują 

uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem, 

▪ ogłoszony termin i miejsce przeprowadzenia konkursu mogą zostać zmienione, 

▪ na rozwiązanie testu uczestnicy otrzymają 45 minut. 

7. Rozstrzygnięcie: 

▪ oceny prac konkursowych dokonają organizatorzy, 

▪ dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca; przewiduje się 

możliwość zajęcia miejsca ex aequo. 

8. Inne postanowienia: 

▪ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników 

oraz do publikacji wyników konkursu oraz zdjęć dokumentujących przebieg konkursu  

i wręczenie nagród w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz na profilu szkoły na portalu 

Facebook, 

▪ przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 


