
Załącznik 2 

 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
  

Cele edukacyjne 

  

 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie 

ich do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych.  

 Wzbogacenie wiedzy uczniów o kulturze, historii, literaturze, geografii i sprawach 

życia codziennego krajów angielskiego obszaru językowego.  

 Wspieranie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo.  

 Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej przez nich wiedzy.  

 Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do przedstawicieli innych narodów i 

kultur.   

 Podstawa prawna treści programowych konkursu  

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 

z 30 sierpnia 2012 roku., poz. 977 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późniejszymi 

zmianami)  

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników konkursu na etapie szkolnym nie 

wykracza poza podstawę programową.  

 

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym 

Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30)   

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:   

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów (PP.I.1):  

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);  

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);  

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);  

4) praca (popularne zawody);  

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania czasu wolnego);  

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);  



8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);  

9) kultura (święta, obrzędy);  

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);  

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);  

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

 2. Uczeń rozumie krótkie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (PP.II.3): 

1) rozumie ogólny sens tekstu;  

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;  

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, 

zaproszenie, kartka pocztowa.  

3. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego 

(PP.IV.7):  

1) udziela podstawowych informacji na swój temat;  

2) wyraża podziękowania.  

4. Uczeń przetwarza tekst (PP.V.8):  

1) zapisuje informacje uzyskane z tekstu (…) czytanego 

2) odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu czytanego.   

 Forma zadań  

W arkuszach konkursowych wystąpią zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią, 

zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, zadania otwarte 

rozszerzonej odpowiedzi, zadania typu prawda/ fałsz.    

Etap szkolny  

Test gramatyczno-leksykalny, funkcje komunikacyjne, zadania sprawdzające rozumienie 

tekstu czytanego.  

 Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów   

1. Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim.  

2. Oxford Guide to British and American Culture.  

3. New Grammar Time 1-3, Sandy Jervis and Maria Carling, Pearson Longman.  

4. Basic Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge.  

5. Basic Vocabulary in Use, Michael McCarthy and Felicity O'Dell, Cambridge.  

6. www.onestopenglish.com  

7.www.english-heritage.org.uk  

8. www.americanenglish.state.gov  

9. www.mygrammarlab.com      

http://www.onestopenglish.com/
http://www.english-heritage.org.uk/
http://www.americanenglish.state.gov/


KONKURS Z MATEMATYKI 

Cele edukacyjne  

 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.  

 Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego 

rozumowania.  

 Wyrabianie umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów matematycznych.  

 Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej.  

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i 

postawy dociekliwości.  

 Uczenie się dobrej organizacji pracy.  

 Wyrabianie postawy systematyczności, pracowitości i wytrwałości.  

 Pogłębianie poczucia własnej wartości.  

 Podnoszenie odporności psychicznej na stres towarzyszący sukcesom, porażkom, 

egzaminom.  

 

Podstawa prawna treści programowych konkursu  

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 

z 30 sierpnia 2012 roku., poz. 977 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późniejszymi 

zmianami)  

.  

Uwaga!  

Uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z kalkulatora. 

Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30)  

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

1.Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym  

 odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych wielocyfrowych,  

 interpretacja liczb naturalnych na osi liczbowej,  

 porównywanie liczb naturalnych,  

 zaokrąglanie liczb naturalnych,  

 odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim w zakresie do 30.  

2. Działania na liczbach naturalnych  



 dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb naturalnych dwucyfrowych oraz liczb 

wielocyfrowych w przypadkach takich jak 230 + 80 lub 4600 – 1200, dodawanie 

liczby jednocyfrowej do dowolnej liczby naturalnej i odejmowanie jej od dowolnej 

liczby naturalnej,  

 pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych wielocyfrowych, 

 mnożenie i dzielenie liczby naturalnej przez liczbę naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową w prostych przypadkach w pamięci, w pozostałych 

pisemnie, 

 dzielenie z resztą liczb naturalnych,  

 stosowanie wygodnych technik ułatwiających obliczenia, w tym przemienności i 

łączności dodawania lub mnożenia oraz rozdzielności mnożenia względem 

dodawania, 

 porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych,  

 rozpoznawanie podzielności liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,  

 rozpoznawanie liczb złożonych jednocyfrowych i dwucyfrowych, a także większych, 

gdy istnienie dzielnika wynika z cechy podzielności,  

 rozkładanie liczb dwucyfrowych na czynniki pierwsze,  

 obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych,  

 stosowanie reguł kolejności wykonywania działań,  

 szacowanie wyników działań.  

3. Liczby całkowite  

 praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych,  

 interpretacja liczb całkowitych na osi liczbowej,  

 obliczanie wartości bezwzględnej,  

 porównywanie liczb całkowitych,  

 wykonywanie prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych.  

4. Ułamki zwykłe i liczby dziesiętne  

 opisywanie części całości za pomocą ułamka,  

 przedstawianie ułamka jako ilorazu liczb naturalnych oraz ilorazu liczb naturalnych 

jako ułamka,  

 skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych,  

 sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika,  

 przedstawianie ułamków niewłaściwych w postaci liczby mieszanej i odwrotnie,  



 zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci liczby dziesiętnej i odwrotnie,  

 zaznaczanie ułamków zwykłych i liczb dziesiętnych na osi liczbowej oraz 

odczytywanie ich, gdy są zaznaczone na osi,  

 zapisywanie liczb o skończonym rozwinięciu dziesiętnym w postaci ułamka 

zwykłego,  

 zamiana ułamków zwykłych o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na liczby dziesiętne skończone (dowolną metodą, np. przez rozszerzanie 

ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie ),  

 zapisywanie ułamków zwykłych o mianownikach innych niż wymienione wyżej w 

postaci liczb z nieskończonym rozwinięciem dziesiętnym z użyciem trzech kropek po 

ostatniej zapisanej cyfrze (różnymi metodami, np. dzieląc licznik przez mianownik w 

pamięci, pisemnie),  

 zaokrąglanie liczb dziesiętnych z zadaną dokładnością,  

 porównywanie ułamków zwykłych i liczb dziesiętnych.  

5. Działania na ułamkach zwykłych i liczbach dziesiętnych  

 dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych o mianownikach 

jedno- lub dwucyfrowych, także zapisanych jako liczby mieszane,  

 dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych w najprostszych 

przypadkach w pamięci, w pozostałych pisemnie,  

 wykonywanie nieskomplikowanych rachunków, w których występują jednocześnie 

ułamki zwykłe i liczby dziesiętne,  

 porównywanie różnicowe ułamków,  

 obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych i liczb dziesiętnych oraz   

mieszanych,  

 obliczanie wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem reguł 

dotyczących kolejności wykonywania działań,  

 wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych, używając sprytnych strategii 

rachunkowych,  

 szacowanie wyników działań.  

6. Proste i odcinki  

 rozpoznawanie i nazywanie figur - punkt, prosta, półprosta, odcinek,  

 rozpoznawanie prostych i odcinków prostopadłych i równoległych,  

 rysowanie par odcinków prostopadłych i równoległych,  



 mierzenie długości odcinków z dokładnością do 1 milimetra,  

 znajdowanie odległości punktu od prostej przez znalezienie długości odpowiedniego 

odcinka prostopadłego.  

7. Kąty  

 wskazywanie w kątach ramion i wierzchołka,  

 mierzenie kątów mniejszych od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia,  

 rysowanie kątów o mierze mniejszej niż 180 stopni,  

 rozpoznawanie kątów prostych, ostrych i rozwartych,  

 porównywanie kątów,  

 rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i przyległych, korzystanie z ich własności.  

8. Wielokąty, koła, okręgi  

 rozpoznawanie i nazywanie trójkątów ostrokątnych, prostokątnych, rozwartokątnych, 

równobocznych i równoramiennych,  

 konstruowanie trójkątów o trzech danych bokach,  

 ustalanie możliwości zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta,  

 stosowanie twierdzenie o sumie kątów trójkąta,  

 rozpoznawanie i nazywanie czworokątów - kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, 

trapez,  

 najważniejsze własności tych czworokątów,  

 wskazywanie na rysunku i rysowanie cięciwy, średnicy i promienia koła lub okręgu.  

9. Obliczenia w geometrii  

 obliczanie obwodu wielokąta o danych długościach boków,  

 obliczanie pól kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu 

przedstawionych na rysunkach (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w 

sytuacjach praktycznych,  

 stosowanie jednostek pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany 

jednostek w trakcie obliczeń),  

 obliczanie objętości i pola powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi,  

 stosowanie jednostek objętości i pojemności: litr, mililitr, m3, dm3, cm3, mm3,  

 obliczanie miar kątów z zastosowaniem poznanych własności kątów i wielokątów.  

10. Obliczenia praktyczne  



 interpretowanie 100% danej wielkości jako całości, 50% – jako połowy, 25% − jako 

ćwiartki, 10% – jako jednej dziesiątej, 1% – jako setnej części danej wielkości 

liczbowej,  

 obliczanie procentu danej wielkości w przypadkach osadzonych w kontekście 

praktycznym (stopień trudności typu 50%, 10%, 20%),  

 proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,  

 proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach,  

 odczytywanie temperatury (dodatniej i ujemnej),  

 zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości: metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr,  

 zamiana i prawidłowe stosowanie jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona,  

 obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz 

długości odcinka w skali, gdy dana jest jego długość rzeczywista,  

 obliczanie drogi przy danych prędkości i czasie, prędkości przy danych drodze i 

czasie, czasu przy danych drodze i prędkości w sytuacjach praktycznych,  

 stosowanie jednostek prędkości: km/h, m/s.  

11. Elementy statystyki opisowej  

 gromadzenie i porządkowanie danych,  

 odczytywanie i interpretacja danych przedstawionych w tekstach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

12. Zadania tekstowe  

 czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających informacje liczbowe,  

 wykonywanie wstępnych czynności ułatwiających rozwiązanie zadania (rysunek 

pomocniczy, wygodny zapis informacji i danych z treści zadania),  

 dostrzeganie zależności między podanymi informacjami,  

 dzielenie rozwiązanie zadania na etapy z zastosowaniem wygodnych strategii 

rozwiązania,  

 stosowanie wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz umiejętności i metod 

rachunkowych do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym,  

 weryfikacja wyniku zadania tekstowego w kontekście sensowności rozwiązania.  

 

 

 



KONKURS Z PRZYRODY 

Cele edukacyjne  

 Uczestników konkursu obowiązuje wykazanie się poniżej wymienionymi 

umiejętnościami:  

 wykorzystywanie wiedzy do analizy i opisu zjawisk przyrodniczych;  

 posługiwanie się informacjami, przyrządami używanymi w przedmiotach 

przyrodniczych;  

 czytanie i interpretowania planów, map, wykresów, tabel, rysunków, schematów;  

 wyjaśnianie i prawidłowe stosowanie pojęć przyrodniczych;  

 dokonywanie prostych obliczeń matematycznych w zakresie związanym z 

zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej przyrody.  

 

Podstawa prawna treści programowych konkursu  

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 

z 30 sierpnia 2012 roku., poz. 977 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późniejszymi 

zmianami)  

 

Szczegółowy opis treści programowych na etapie szkolnym  

1. cechy budowy i podstawowe czynności życiowe organizmów: komórka, tkanka, 

narząd, układ narządów, organizm, odżywianie (samożywność i cudzożywność), 

oddychanie, rozmnażanie, poruszanie się, wydalanie, wzrost i rozwój, reakcje 

na bodźce; 

2. organizm człowieka: budowa i funkcje układu pokarmowego, oddechowego, 

krwionośnego, rozrodczego, ruchu, oko i ucho jako narządy zmysłów, etapy rozwoju 

człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania biologicznego, zasady 

zdrowego stylu życia, higieny, bezpieczeństwa, pierwsza pomoc w urazach; 

3. orientacja w terenie, plan, mapa: kierunki główne i pośrednie oraz ich wyznaczanie, 

skala, rysunek poziomicowy, podstawowe znaki topograficzne spotykane na mapach, 

czytanie i interpretacja mapy, planu; 

4. krajobrazy nizinne, wyżynne, górskie: krainy geograficzne Polski i ich 

rozmieszczenie, krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka, wpływ 



lądolodu skandynawskiego na ukształtowanie powierzchni Polski, największe atrakcje 

turystyczne Polski; 

5. wody powierzchniowe Polski, ich rodzaje, czynniki warunkujące życie w wodzie; 

typowe rośliny i zwierzęta słodkowodne, przystosowania ich budowy zewnętrznej 

i czynności życiowych do środowiska życia; 

6. typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego; przystosowania budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia; 

7. rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej, 

podstawowe zasady opieki nad nimi; popularne rośliny doniczkowe, zawierające 

substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka, zasady postępowania z nimi; 

8. typy lasów; gleb i skał występujących w Polsce, las, pole i łąka jako ekosystemy; 

9. formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, parki narodowe (ich symbole, 

rozmieszczenie na mapie, typowe organizmy i charakterystyczne elementy), zasady 

zachowania na obszarach chronionych; 

10. Polska w Europie: sąsiedzi Polski, stolice państw sąsiadujących, kraje Unii 

Europejskiej, krajobrazy wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski); 

11. pogoda i jej składniki, klimat, obserwacje meteorologiczne, przyrządy 

meteorologiczne, jednostki pomiaru, podstawowe obliczenia (amplituda i średnia), 

mapa pogody, znaki synoptyczne; 

12. wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów oraz formułowania wniosków. 

 

Wykaz literatury przygotowującej do udziału w konkursie  

1) Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń z przyrody dla klas IV – VI szkoły podstawowej, 

dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

2) Atlas przyroda „Świat wokół nas”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2010 lub nowsze. 

3) Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania www.wlin.pl 

     http://mlodziez.erys.pl/lesnoteka 

 

 

 

 

 

 

http://www.wlin.pl/
http://mlodziez.erys.pl/lesnoteka


KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Cele edukacyjne  

 Pogłębianie zainteresowania polską literaturą, tradycją narodowa i ich udziałem  

w kulturze europejskiej.  

 Rozbudzanie zamiłowania do refleksyjnego i twórczego odbioru dzieł literackich  

i innych tekstów kultury.  

 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na różnych poziomach tekstów 

literackich, popularnonaukowych, publicystycznych, użytkowych.  

 Rozwijanie sprawności pisania z troską o poprawność redagowanego tekstu w każdym 

z jego aspektów.  

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem jako nośnikiem wartości, a 

także narzędziem komunikacji oraz wyrażania myśli i uczuć.  

 

Podstawa prawna treści programowych konkursu  

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 

z 30 sierpnia 2012 roku., poz. 977 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późniejszymi 

zmianami)  

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników konkursu na etapie szkolnym nie 

wykracza poza podstawę programową I i II etapu edukacyjnego.  

 

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:  

2) określa temat i główną myśl tekstu;  

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, słuchacza);  

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki […];  

5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia i gratulacje, zawiadomienie i  

ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis);  

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych;  

7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);  



8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;  

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim 

prawdę lub fałsz);  

10) dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity).  

3. Świadomość językowa. Uczeń:  

1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, 

orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik);  

2) rozpoznaje w tekście […] równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje;  

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, przysłówek, […] przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi;  

4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – 

rozumie ich funkcje w wypowiedzi.  

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty 

kultury wskazane przez nauczyciela.  

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:  

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);  

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;  

3) wyraża swój stosunek do postaci.  

2. Analiza. Uczeń:  

1) dostrzega swoistość artystyczną dzieła;  

2) odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;  

3) odróżnia realizm od fantastyki;  

4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz 

dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role;  

9) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia;  

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów;  

11) identyfikuje: opowiadanie, […], baśń, legendę, mit, […], komiks.  

3. Interpretacja. Uczeń:  

1) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym;  

2) objaśnia […] oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni.  



4. Wartości i wartościowanie. Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa 

wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, 

wierność – zdrada).  

 

III. Tworzenie wypowiedzi.  

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:  

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą 

rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury;  

2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej 

oraz do zamierzonego celu;  

3) formułuje pytania do tekstu;  

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (…) mimiką, gestykulacją, 

postawą ciała;  

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: […] ogłoszenie, 

zaproszenie, prosta notatka;  

6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny  

z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity);  

7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy).  

2. Świadomość językowa. Uczeń:  

1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;  

2) przekształca zdania w […] równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego 

celu;  

3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;  

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie 

skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, 

środowisko przyrodnicze i społeczne.  

 

Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów  

1. Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  

2. Bańko M., Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2013 (rozdz. 2. ABC stylistyki, 3. ABC 

gramatyki, 5. ABC grzeczności, 6. Zasady komunikacji internetowej 7. Zasady pisowni, 8. 

Zasady interpunkcji, 10. Wzory tekstów użytkowych).  

3. Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2012.  

4. Bortnowski S., Jak uczyć poezji, Warszawa 1998.  



5. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.  

6. Głowińki M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów 

literackich, Wrocław 1988.  

7. Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa 1970.  

8. Müldner–Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny, Warszawa 2004.  

9. Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994.  

10. Nagajowa M., Sztuka dobrego pisania i mówienia: poradnik językowy dla młodzieży, 

Warszawa 2003.  

11. Sękowska E., Budowa wyrazów [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, 

Warszawa 1996.  

12. Podracki J., Dydaktyka składni polskiej, Warszawa 1989.  

13. Stypka A., Gramatyka w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla kl. 4, 5, 6, Warszawa 2002.  

14. Stypka A., Ortografia w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klas IV – VI, Warszawa 2000.  

15. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. 

Polańskiego, Warszawa 2012.  

16. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowski, Warszawa 2012.  

17. Strona internetowa Rady Języka Polskiego - www.rjp.pan.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS HISTORYCZNY 

I. Cele edukacyjne  

 Rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami z dziejów Polski i świata 

 Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów 

 Zainteresowanie uczniów przeszłością 

 Kształtowanie szacunku dla własnego państwa 

 Kształcenie postawy obywatelskiej i patriotycznej 

 Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej 

 Uświadomienie roli i znaczenia związków przyczynowo-skutkowych w historii 

ludzkości 

 Poznanie metod pracy historyka i niektórych nauk pomocniczych historii, 

 Pogłębienie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi. 

 

II. Zakres treści kształcenia 

Uczestników konkursu obowiązują treści określone w podstawie programowej dla przedmiotu 

„Historia i społeczeństwo” oraz ścieżka edukacyjna” Wychowanie do życia w 

społeczeństwie” (z zagadnieniami :wychowanie regionalne-dziedzictwo kulturowe w regionie 

oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie). 

Etap szkolny obejmuje znajomość dziejów (Polski i historii powszechnej) do XVI w. 

Uczeń umie, wie, potrafi: 

 posługuje się podstawowymi określeniami czasu,  

 umieszcza wydarzenia w czasie,  

 oblicza upływ czasu miedzy wydarzeniami historycznymi,  

 analizuje i interpretuje źródła historyczne,  

 odpowiada na pytania postawione do planu, mapy, ilustracji,  

 opisuje „małą ojczyznę”, 

 wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt państwowych, 

 wymienia i opisuje organy władzy w Rzeczpospolitej Polskiej,  

 podaje przykłady źródeł historycznych,  

 wyjaśnia znaczenie pisma dla wspólnoty ludzkiej,  

 opisuje dokonania Sumerów,  

 charakteryzuje osiągnięcia ludów cywilizacji śródziemnomorskiej oraz ludów 

Dalekiego Wschodu,  



 zna wojny Greków z Persami,  

 wyjaśnia na czym polegało wychowanie spartańskie, 

 porównuje ustrój spartańskiej polis z demokracją ateńską, 

 wymienia i charakteryzuje antyczne porządki,  

 opisuje życie a Atenach peryklejskich,  

 wyjaśnia skutki podbojów Aleksandra Macedońskiego,  

 opisuje podboje Aleksandra Macedońskiego,  

 porównuje cywilizację grecką i rzymską,  

 wymienia nazwy urzędów w republice rzymskiej,  

 wyjaśnia co pozwoliło Rzymianom podbić w krótkim czasie terytoria,  

 charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, 

 opowiada o powstaniu Spartakusa,  

 wyjaśnia jak i kiedy doszło do podziału cesarstwa,  

 opisuje cechy republiki rzymskiej,  

 charakteryzuje panowanie Oktawiana Augusta,  

 wyjaśnia kogo rzymianie nazywali barbarzyńcami,  

 opisuje narodziny chrześcijaństwa,  

 wymienia osiągnięcia kultury bizantyjskiej,  

 scharakteryzuje kolejne etapy rozwoju imperium Arabów,  

 wymieni główne nakazy wiary muzułmańskiej, omawia dokonania Karola Wielkiego,  

 wyjaśnia na czym polegał renesans karoliński,  

 rozpoznaje grupy Słowian w IX w.,  

 wie kom byli i czego dokonali Cyryl i Metody,  

 ocenia skutki rozłamu chrześcijaństwa w 1054r.,  

 rozpoznaje najważniejsze wydarzenia i postaci z historii Polski  i świata (włącznie z 

odkryciami geograficznymi, kulturą renesansu i reformacją),   

 zna legendy o początkach państwa polskiego,  

 opisuje panowanie władców z dynastii Piastów,  

 opisuje panowanie władców z dynastii Jagiellonów,  

 rozpoznaje cechy stylów: romańskiego, gotyckiego, renesansowego,  

 opisuje kulturę średniowiecza i renesansu na ziemiach polskich i w Europie,  

 wyjaśnia na czym polegała demokracja szlachecka, 



 opisuje folwark szlachecki,  

 ocenia znaczenie hołdu pruskiego,  

 opowiada o unii w Lublinie,  

 opisuje panowanie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta,  

 przedstawia przebieg reformacji w Polsce,  

 opisuje rządy Stefana Batorego. 

 

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się m.in. następującymi umiejętnościami określonymi w 

podstawie programowej: 

- znajomość dat, postaci i pojęć historycznych,  

-ujmowanie treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe,  

-umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych oraz obliczanie upływu czasu między 

wydarzeniami,  

-znajomość krytycznej oceny wydarzeń historycznych i współczesnych, 

-dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością oraz ciągłości rozwoju kulturalnego i 

cywilizacyjnego,  

-odczytywanie i opis źródeł informacji historycznej,  

-lokalizowanie czasowo-przestrzenne wydarzeń z wykorzystaniem osi czasu, planu, mapy, 

wykresów i tabel,  

-wyciągnie wniosków z porównania dwóch i więcej prostych informacji dotyczących 

wydarzeń historycznych.  

III. Forma zadań 

Konkurs ma formę testu pisemnego, złożonego z różnych zadań (m.in. z luką, wyboru 

wielokrotnego, na dobieranie, prawda-fałsz, sprawdzające zapamiętywanie i rozumienie 

wiadomości oraz stosowanie w sytuacjach typowych i nietypowych).  

IV. Proponowana literatura 

1. Encyklopedia szkolna WSiP. Historia, wszystkie wydania. 

2. Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, wszystkie wydania. 

3. Źródła i materiały do nauczania historii, red. S. Sierpowski, Warszawa 1998. 

4. Atlasy historyczne. 

 

 


