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ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  

WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH  

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO  

Z HISTORII 

dla uczniów IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

 

 
Zakres merytoryczny konkursu. 

 

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi 
w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych i treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych 
Podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu historia na II etapie 
edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej  (Dz.U. z 2017 r. poz. 356), a także: 

 odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych w różnych formach (tabele, 
wykresy, diagramy, mapy, ikonografia, teksty źródłowe: narracyjne i normatywne), 
odkrywania prawidłowości w nich występujących, 

 wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów, 

 stosowania terminologii historycznej do wyjaśniania zjawisk i procesów, 

 opisywania, rozpoznawania i klasyfikowania faktów pod względem chronologicznym, 

 formułowania wniosków, uogólnień wynikających z analizy źródeł informacji historycznej, 

 przedstawiania i wyjaśniania zależności między wydarzeniami, 

 dostrzegania i wyjaśniania związków przyczynowo skutkowych między procesami i faktami  
podawania argumentów uzasadniających poprawność rozumowania. 

 
 
 
ETAP I (szkolny)  
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu dotyczy treści nauczania działów 
tematycznych podstawy programowej od pradziejów do 1795 r.  
 

ETAP II (rejonowy)  
Zakres merytoryczny etapu rejonowego konkursu dotyczy treści nauczania działów 
tematycznych podstawy programowej od pradziejów do 1864 r.  
 
ETAP III (wojewódzki)  
Zakres merytoryczny etapu wojewódzkiego konkursu dotyczy treści nauczania działów 
tematycznych od pradziejów do 2004 r. 
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ZAKRES DODATKOWY NA ETAP WOJEWÓDZKI:  
„Blizny po rozbiorach. O przyczynach i skutkach upadku Rzeczpospolitej.” 
(Pomocnik Historyczny, POLITYKA, 2022) 
Na podstawie tej publikacji przebieg i skutki rozbiorów Polski od 1764 do 1914. 


