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Regulamin XIII Konkursu Historycznego 

„KONSTYTUCJA 3 MAJA – CZASY STANISŁAWOWSKIE” 

w roku szkolnym 2022/2023 

dla uczniów Szkół Podstawowych  

 Województwa Małopolskiego 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

MINISTRA EDUKACJI i NAUKI PRZEMYSŁAWA CZARNKA 

 

I. Organizator: 

Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP 

II. Współorganizatorzy: 

• Małopolski Kurator Oświaty; 

• Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach; 

• Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego; 

• Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach. 

III. Partnerzy: 

• Fundacja Sądecka 

IV. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych z województwa małopolskiego. 

V. Cel Konkursu: 

• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski, 

• rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, 

• budowanie poczucia dumy narodowej, płynącej z osiągnięć przodków, 

• rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – skutkowych, 

• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania 

wiedzy, 

• promowanie aktywności uczniów, 

• wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

VI. Zakres tematyczny: 

Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 

3 Maja i Czasami Stanisławowskimi. Pytania dotyczyć będą wydarzeń historycznych, jak: 

konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, 

wojna z Rosją, powstanie kościuszkowskie i trzy rozbiory, będące przypieczętowaniem upadku 

państwa oraz polskiej nauki i sztuki. 
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VII. Literatura: 

Literatura obowiązkowa 

1. Podręczniki do szkół podstawowych i ponadpodstawowych: 

a. Bogumiła Olszewska, Wiesław Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i 

dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Nowa 

Era. 

b. Igor Kąkolewski, Anita Plumińska – Mieloch, Historia. Podręcznik. Klasa 6. 

Wydawnictwo WSiP 

c. Tomasz Małkowski Historia 6. Podróże w czasie. Podręcznik. Wydawnictwo: GWO 

d. Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. 

e. Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, Podręcznik Historia 2. Część 2. Zakres 

podstawowy. Liceum i technikum. Wydawnictwo Operon. 

f. Jarosław Czubaty, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. 

Wydawnictwo WSiP. 

2. Beskid Niski – Przewodnik, wydanie II, wydawnictwo Rewasz, Pruszków 2002, 

3. Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii, Wyd. 6, Warszawa, PIW, 

1990, 

4. Michalski Jerzy, Stanisław August Poniatowski, Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN, 

2009, 

5. Zielińska Zofia, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. Warszawa 1986, seria: Dzieje 

narodu i państwa polskiego, 

6. Michał Pietrzak, Konstytucja 3 maja 1791 roku, Warszawa 2021, Wydawnictwo Sejmowe, 

7. Internetowy Polski Słownik Bibliograficzny  https://www.ipsb.nina.gov.pl/ 

8. Konfederacja barska http://www.beskid-niski-

pogorze.pl/konfederacja/troche_historii/wysowa/bitwa_konfederatow_wysowa_cigelka.php  

9. Konfederacja barska https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DonoeTv4p 

10. Konfederacja barska https://www.youtube.com/watch?v=baHrAifrTKo 

11. Konfederacja targowicka https://zpe.gov.pl/a/konfederacja-targowicka/D1907mrVb 

12. Konstytucja 3 maja  https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I 

13. O obrazie Matejki  https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

14. Rządy ambasadorskie, targowica, wojna  https://www.youtube.com/watch?v=fzlf7heQ--8 

15. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D9zrapLSC 

Literatura uzupełniająca 

1. Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa, 2004, 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/
http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/troche_historii/wysowa/bitwa_konfederatow_wysowa_cigelka.php
http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/troche_historii/wysowa/bitwa_konfederatow_wysowa_cigelka.php
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DonoeTv4p
https://www.youtube.com/watch?v=baHrAifrTKo
https://zpe.gov.pl/a/konfederacja-targowicka/D1907mrVb
https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk
https://www.youtube.com/watch?v=fzlf7heQ--8
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D9zrapLSC
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2. Andrzej Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988, 

3. Jerzy Łojek, Ku naprawie Rzeczypospolite. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988, 

4. Jerzy Łojek, Dzieje zdrajcy, Katowice 1988. 

5. Jerzy Michalski, Witaj majowa jutrzenko, Warszawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego, 

6. Emanuel Rostworowski, Ostatni król Rzeczpospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, 

Warszawa 1966, 

7. Władysław A. Serczyk, Początek końca, Warszawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa 

polskiego, 

8. „Mówią wieki”, 2018, nr 3, 

9. Insurekcja kościuszkowska https://historia.org.pl/2020/04/16/insurekcja-kosciuszkowska-

polskie-powstanie-przeciw-rosji-i-prusom/ 

10. Powstanie kościuszkowskie https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/D12kDZi31 

11. Powstanie kościuszkowskie https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DyVjT4BRW 

 

VIII. Komisja Konkursowa:  

1. Komisję Konkursową w Finale Konkursu stanowią opiekunowie zespołów szkolnych 

biorących udział w Konkursie pod przewodnictwem przedstawiciela Małopolskiego 

Kuratorium Oświaty. 

2. Ilość członków Komisji Konkursowej dostosowana jest do ilości uczestników Konkursu, i jest 

to 5-25 osób, według decyzji Przewodniczącego Komisji. 

3. Wybór składu Komisji Konkursowej odbędzie się w drodze losowania spośród wszystkich 

opiekunów zgłoszonych Zespołów Szkół. 

4. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie sprawdzanie testów konkursowych, 

zarządzenie i przeprowadzenie ewentualnej dogrywki oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. 

IX. Przebieg Konkursu: 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. W Finale Konkursu uczestniczą trzyosobowe reprezentacje Szkół wyłonione w drodze 

eliminacji szkolnych. 

3. Etap szkolny przeprowadzają Szkoły we własnym zakresie, wyłaniając jeden trzyosobowy 

Zespół uczniów oraz wskazując jednego opiekuna Zespołu, który przyjedzie z uczniami na 

Finał Konkursu.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obserwacji eliminacji szkolnych. 

5. OPIEKUNEM ZESPOŁU POWINIEN BYĆ NAUCZYCIEL HISTORII, KTÓRY 

WYRAŻA JEDNOCZEŚNIE ZGODĘ NA UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ. 

https://historia.org.pl/2020/04/16/insurekcja-kosciuszkowska-polskie-powstanie-przeciw-rosji-i-prusom/
https://historia.org.pl/2020/04/16/insurekcja-kosciuszkowska-polskie-powstanie-przeciw-rosji-i-prusom/
https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/D12kDZi31
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DyVjT4BRW
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6. Zgłoszenia Zespołów do Finału Konkursu należy dokonać pisemnie na karcie zgłoszeń 

(załącznik nr 1) osobiście, listownie lub mailowo na adres: 

 Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Barbary Bartuś 

 ul. Ks. B.Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice 

 tel./fax  18 352 01 13; e-mail:Barbara.Bartus@sejm.pl 

7. Organizator przesyła drogą mailową na wskazany adres potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  

8. Finał Konkursu odbędzie się 5 maja 2023 r. (piątek) w Miejskim Zespole Szkół nr 4 

w Gorlicach o godz. 10.00. 

9. Finał Konkursu przygotowuje i przeprowadza Organizator w porozumieniu ze 

współorganizatorami.  

10. Warunkiem udziału Zespołu w Finale Konkursu jest posiadanie przez opiekuna potwierdzenia 

otrzymania zgłoszenia od Organizatora z wymienionym imiennie składem Zespołu. 

11. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. 

12. Każdy uczestnik Finału Konkursu otrzyma dyplom i upominek.  

13. Celem Finału Konkursu jest wyłonienie pięciu najlepszych zespołów szkolnych, które zostaną 

laureatami Konkursu. 

14. Zadania Finału Konkursu będą miały formę pisemnego testu, zawierającego pytania zamknięte 

i otwarte przygotowane na podstawie literatury wymienionej w pkt VII.  

15. Prace uczestników konkursu będą kodowane. 

16. Laureatami Konkursu będą wyłonione przez Komisję Konkursową zespoły, które uzyskają 

kolejno pięć najlepszych wyników punktowych będących sumą punktów uzyskanych przez 

poszczególnych uczniów – członków zespołów szkolnych. 

17. W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości punktów, Organizator zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu, celem wyłonienia zwycięskiego zespołu. 

18. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

19. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej 

i opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów. 

X. Nagrody dla laureatów 

I-V miejsca – wyjazd zespołów z opiekunami do Warszawy 

Uczeń, który indywidualnie uzyska najwięcej punktów otrzyma Stypendium imienia Braci 

Potoczków ufundowane przez Fundacje Sądecką. 

XI. TERMINARZ KONKURSU: 

6 marca – 17 marca 2023 r. zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie wraz z podaniem 

daty i godziny eliminacji szkolnych; 

20 marca – 5 kwietnia 2023 r eliminacje szkolne; 

12 kwietnia – 15 kwietnia 2023 r. zgłoszenie imiennych składów zespołów szkolnych 
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(załącznik nr 1); z dołączonym protokołem z eliminacji 

szkolnych 

17 kwietnia – 24 kwietnia 2023 r.  potwierdzenie przez Organizatora otrzymania 

 zgłoszenia;  

25 kwietnia – 26 kwietnia 2023 r. ew. zgłaszanie przez Szkoły braku otrzymania

 potwierdzenia;  

5 maja 2023 r.  Finał Konkursu;   

12 czerwca – 14 czerwca 2023 r. wstępny termin wyjazdu laureatów do Warszawy 

 

XII. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, dziecka/podopiecznego są: Poseł na Sejm RP 

Barbara Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 01 13, e-mail: 

Barbara.Bartus@sejm.pl.; 

 Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a także w celach promocyjnych (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie.  

4. Uczestnik Konkursu i opiekun zezwalają na wykorzystanie ich imion i nazwisk w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.  

5. Organizator będzie zbierał następujące dane:  

a) imię i nazwisko ucznia/uczestnika, 

b) klasa,  

c) nazwa szkoły/placówki, klasy 

d) imię i nazwisko opiekuna Zespołu  

e) adres korespondencyjny  

f) adres e-mail  

g) numer telefonu. 

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

mailto:Barbara.Bartus@sejm.pl
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8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań 

w ramach Konkursu.  

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych.  

12. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 


