
Regulamin 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach  

§1 

Organizatorzy Konkursu 

1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach jest skierowany do wszystkich 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

3. Nadzór nad realizacją i przebiegiem Konkursu pełni Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej 

KOK oraz Komitet Naukowy Konkursu, zwany dalej KNK. 

4. Informacje o konkursie, a w szczególności: Regulamin, instrukcje, miejsca przeprowadzenia II i III 

etapu, wyniki i kwalifikacje do II i III etapu, będą publikowane na stronie internetowej 

www.konkurs.ukw.edu.pl  

§2 

Cele Konkursu 

1. Celem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach jest: 

1) Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

2) Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych 

i ponadprzedmiotowych; 

3) Rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów; 

4) Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów, jak 

i ich szkół; 

5) Integrowanie środowiska edukacyjnego; 

6) Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnie-

nia. 

2. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej staje przed życiową decyzją wyboru profilu dalszego kształcenia. 

Istotne jest, zatem dla niego trafne rozpoznanie własnych możliwości, uświadomienie sobie swojego 

potencjału intelektualnego i obszaru zainteresowań, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami 

uczniów z innych szkół i środowisk. 

 

§3 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie 

 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu jest przesłanie zgłoszeń drogą elektro-

niczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursowej. 



Termin napływania zgłoszeń określa KOK drogą uchwały. 
 

§4 

Przebieg i etapy Konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji międzyszkolnych 

i finału. 

1) etap I (eliminacje szkolne): przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe w szkołach po-

nadgimnazjalnych. Dyrektorzy bądź zainteresowani Konkursem nauczyciele otrzymają drogą elek-

troniczną arkusze konkursowe (patrz §10). 

2) etap II (eliminacje międzyszkolne): przeprowadzane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu na 

arkuszach dostarczonych przez KOK.  

Miejsca przeprowadzenia eliminacji międzyszkolnych zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.konkurs.ukw.edu.pl 

3) etap III (Finał) przeprowadza Komitet Organizacyjny Konkursu.  

Zakres tematyczny, miejsce, godzina rozpoczęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.konkurs.ukw.edu.pl 

2. Zadania konkursowe na eliminacje szkolne i międzyszkolne skonstruowane będą 

w oparciu o treści zgodne z proponowaną literaturą. Na eliminacjach międzyszkolnych 

i finale uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną. 
 

§5 

Komisja Konkursowa 

1. Skład Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 

Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach powołuje Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego. W skład KOK wchodzi przewodniczący, 

skarbnik, sekretarz oraz członkowie KOK. W skład KNK wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz 

członkowie KNK. 

2. Do zadań członków KOK oraz KNK należy: 

a) opracowanie zestawów konkursowych na I, II i III etap Konkursu oraz kluczy odpowiedzi i kryte-

riów punktowania zadań, 

b) organizacja i przeprowadzenie zawodów międzyszkolnych i finału Konkursu oraz sprawdzenie zadań 

z tych etapów. 

§6 

Harmonogram Konkursów 

1. Terminy wszystkich etapów Konkursu określa KOK drogą uchwały. 

2. Zawody etapu szkolnego i międzyszkolnego Konkursu rozpoczynają się o godz. 12.00. 



3. Eliminacje szkolne i międzyszkolne trwają 60 minut (od momentu rozdania arkuszy konkursowych, 

do momentu zebrania prac). Czas trwania Konkursu powinien być taki sam dla wszystkich uczniów. 

Czas ten nie może zostać przedłużony. 

4. Etapy międzyszkolne odbywają się w czterech okręgach. Miejsca etapów międzyszkolnych określa 

KOK drogą uchwały. 

5. KOK zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu. 

§7 

Kwalifikowanie uczestników do kolejnych etapów Konkursu  

i ogłaszanie wyników 

1. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. 

2. Szkoła, która nie podejmuje się organizacji etapu szkolnego Konkursu powinna umożliwi ć swoim 

uczniom uczestnictwo w Konkursie w innej szkole. 

3. Kryterium kwalifikacji do następnego etapu Konkursu jest liczba punktów uzyskanych w poprzed-

nim etapie. 

4. Do II etapu Konkursu kwalifikują się trzej uczestnicy z największą liczbą punktów 

w I etapie w macierzystej szkole.  

5. Jednakże w II etapie mogą wystąpić tylko uczniowie, którzy na teście w I etapie uzyskali przynajm-

niej 60% możliwych do zdobycia punktów. 

6. Do III etapu kwalifikuje się 3 uczniów z najlepszymi wynikami z każdego okręgu. Dodatkowo do fi-

nału awansuje 6 uczniów z największą ilością punktów z grona pozostałych uczestników Konkursu. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów o zakwalifikowaniu się do finału decyduje pytanie 

dodatkowe. W sumie w finale wystąpi 18 uczniów. 

7. Tytuł Finalisty otrzymują wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się finału. Do tytułu Laureata 

mają prawo uczniowie, którzy otrzymali nie mniej niż 70% maksymalnej liczby punktów. 

8. Wyniki poszczególnych etapów Konkursu publikowane są na stronie internetowej – 

www.konkurs.ukw.edu.pl, z podaniem daty ich ogłoszenia. 

§8 

Tryb odwoławczy 

1. Odwołanie od przebiegu i wyników Konkursu może wnosić uczeń, jego rodzic lub prawny opiekun. 

2. Odwołanie wnosi się na piśmie na adres: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

ul. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz 

z dopiskiem Komitet Organizacyjny  

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach 



3. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników danego Konkursu (liczy się data 

stempla pocztowego), w danym etapie. 

4. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu. 

5. Odwołania niemające formy pisemnej (np. przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub zgłoszone te-

lefonicznie) nie będą rozpatrywane. 

 

§9 

Zakres tematyczny i literatura sugerowana Konkursu 

• ust. 1. Zakres tematyczny: 

1. Życiorys Kazimierza Wielkiego, 

2. Kujawska linia Piastów (od Kazimierza Kujawskiego do Władysława Białego, 

3. Zjednoczenie państwa Polskiego przez Władysława Łokietka, 

4. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego, 

5. Kazimierz Wielki w ocenie historyków, pisarzy i publicystów, 

6. Polska w XIV wieku (społeczeństwo, kultura, nauka, kościół, stosunki z państwami sąsiednimi i go-

spodarka), 

7. Stosunki wewnętrzne w państwach sąsiadujących z Polską, 

8. Główne problemy polityki, gospodarki, sztuki i kultury w Europie w XIV wieku. 

• ust. 2. Literatura sugerowana: 

1. Barański M. K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005 (rozdz. 14.1; 17-21; 21.1). 

2. Baszkiewicz J., Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968. 

3. Dąbrowski J., Kazimierz Wielki twórca Korony Królestwa Polskiego, Wrocław 1964. 

4. Kaczmarczyk Z., Kazimierz Wielki (1333-1370), Warszawa 1948. 

5. Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964. 

6. Kiryk F., Kazimierz Wielki budowniczy i reformator, Warszawa 2002 (seria: Dzieje Narodu i Państwa 

Polskiego). 

7. Nowakowski T., Kazimierz Wielki a Bydgoszcz, Toruń 2003. 

8. Samsonowicz H., Kazimierz Wielkim, [w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, seria pierwsza, 

Warszawa 1980, 1984. 

9. Śliwi ński J., Kazimierz Wielki. Kobiety a polityka, Olsztyn 1994. 

10. Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982 i nowsze wydania. 

11. Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV i XV wieku, Warszawa 1984 (zagadnienia odnoszące się do 

XIV w.). 

12. Wyrozumski J., Królowa Jadwiga – między epoką piastowską a jagiellońską, Kraków 1997, rozdz. 2 O 

królewską spuściznę Piastów. 

13. Kurtyka J., Odrodzone królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle 

nowszych badań, Kraków 2001. 



14. Szczur S., Historia Polski, Średniowiecze, Kraków 2004, rozdz. 5: Odrodzone Królestwo Polskie. 

15. Historia sztuki, red. Michał Ałapow, t. 2, Średniowiecze, rozdz. VI – Sztuka gotycka. 

16. Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. Anna Rutkowska – Płachcińska, 

t. 2, Ossolineum 1978, (część I i III, a więc rozdziały I, XI, XII, XIII). 

 

§10 

Instrukcja przeprowadzania etapu szkolnego 

Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim 

i Jego Czasach  

• godzina rozpoczęcia etapu szkolnego – 12.00 

1. Szkoły proszone są o przestrzeganie zasad zapisanych w instrukcji, co spowoduje uniknięcie błędów 

formalnych. 

2. Szkoła sama decyduje o przystąpieniu do etapu szkolnego Konkursu. 

3. Dyrektor szkoły przesyła zgłoszenie szkoły do Konkursu (na formularzu załączonym do regulami-

nu). 

4. Dyrektor szkoły powołuje jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu wewnątrz szko-

ły. 

5. Dyrektor szkoły powiela i przechowuje arkusze do czasu zawodów szkolnych. Odpowiada za nieu-

prawnione ujawnienie zestawów zadań konkursowych przed terminem Konkursu. 

6. Jednostka powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza eliminacje szkolne i sprawdza rozwiązania 

zgodnie z kluczem odpowiedzi dostarczonym drogą elektroniczną. 

7. Jednostka powołana przez dyrektora szkoły przekazuje poprzez Internet w ciągu 7 dni od dnia Kon-

kursu dane trzech uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów. 

 

§11 

Zalecenia do przeprowadzenia wszystkich etapów Konkursu 

1. Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i zapoznanie uczniów z uwagami 

przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań konkursowych. 

2. Uczniowie powinni siedzieć w oddzielnych ławkach (w przypadku dużej liczby uczestników zalece-

nie to nie musi być przestrzegane). 

3. Uczniowie pracują samodzielnie i czytelnie wypełniają arkusze konkursowe. 

4. Bardzo ważne jest właściwe wypełnienie arkusza w części danych o uczestniku. 

5. W trakcie pracy uczeń nie korzysta z tablic historycznych, map, słowników, leksykonów, telefonów 

(komórkowych), ołówka, gumki i korektora.  

6. Uczeń nie używa żadnych innych kartek poza arkuszem konkursowym!  

7. Po rozdaniu zestawów konkursowych uczniowie najpierw wypełniają dane o uczestniku.  



8. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy komisja przeprowadzająca Konkurs zapisuje na tablicy. 

9. Po upływie czasu trwania Konkursu komisja przeprowadzająca Konkurs zbiera arkusze od wszyst-

kich uczniów, sprawdzając ich liczbę i poprawność wypełnienia danych osobowych.  

10. Uczeń nie może zatrzymać lub zniszczyć arkusza konkursowego.  

11. Uczniowie mogą opuścić salę przed czasem. Natomiast chwilowe wyjście ucznia 

w czasie trwania Konkursu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą komisji prze-

prowadzającej odpowiedni etap. 

§12 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

1. Regulamin został opracowany przez KOK. 

2. Regulamin jest zatwierdzany przez JM Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego po 

wcześniejszym zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNK. 

3. Regulamin może zostać zmieniony przez KOK w drodze uchwały zwykłą większością głosów. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez JM Rektora. 


