
Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza                            
konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych  
„1050 rocznica chrztu Polski. Przymierze polsko-czeskie”. 

Przedsięwzięcie objęte Honorowym Patronatem 
Małopolskiego Kuratora Oświaty 

Kategorie: 
I. Konkurs Wiedzy historycznej obejmujący lata panowania Mieszka I              

i Bolesława Chrobrego z elementami wiedzy o współczesnych 
Czechach. 

Zagadnienia: 
1. Drużyna Mieszka I – wojowie i ich oręż. 
2. Sojusz z Czechami i małżeństwo Mieszka I z Dobrawą. 
3. Chrzest Mieszka I i przyjęcie chrześcijaństwa jako religii panującej. 
4. Założenie pierwszego biskupstwa polskiego. 
5. Bitwa pod Cedynią. 
6. Przyłączenie na trwałe Małopolski i Śląska do państwa polskiego. 
7. Oddanie państwa polskiego pod opiekę papieżowi. 
8. Zjazd w Gnieźnie, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i podległych 

mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
9. Trzy wojny z Niemcami (1003-1005, 1007-1013: pokój                                 

w Merseburgu, 1015-1018: pokój w Budziszynie). 
10. Wyprawa kijowska i przyłączenie do państwa polskiego Grodów 

Czerwieńskich. 
11. Koronacja Bolesława Chrobrego. 
12.  Postacie historyczne: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, 

księżniczka Świętosława, Święty Wojciech, biskup Jordan, biskup 
Unger, biskup Hipolit, arcybiskup Gaudenty, cesarz Otto III, papież 
Sylwester II. 

13. Powstanie Republiki Czeskiej. 
14. Krainy Czeskie – warunki geograficzne, atrakcje turystyczne. 
15. Kultura i najważniejsze postacie związane z kulturą Czech (literatura, 

sztuka, kuchnia). 
16. Związki z Polską. 

Obowiązuje znajomość wizerunków w sztuce postaci wymienionych                      
w zagadnieniach oraz na stronach obowiązującej literatury. 
 Regulamin 
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 
- Szkoła zgłasza do konkursu jeden zespół 3-osobowy – do 29 kwietnia 2016 r.   
  drogą elektroniczną – e-mail: sekretariat113@wp.pl 
- Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska    
  uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 
- Konkurs jest dwustopniowy. 
- eliminacje mają charakter testu historycznego, który uczniowie będą    



  rozwiązywali w 3-osobowych zespołach. 
- Do finału kwalifikują się zespoły z najwyższą liczbą punktów.  
  Zadania na tym etapie będą miały charakter quizu. Należy się wykazać   
  umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych. 
- Konkurs odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 9.00                                                  
  w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33. 
Bibliografia: 

1. Atlas historyczny od starożytności do współczesności, Warszawa, 2015. 
2. Biber Tomasz, Leszczyński Maciej, Poczet władców Polski, Poznań, 

2000.  
- rozdziały: Mieszko I i Bolesław Chrobry, s. 10-17.                                                              

3. Duralska-Macheta Teresa, Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej, Łódź, 
2006. 
- rozdział: Czechy, s. 16-17. 

4. Kronika Polski. Zeszyt 1: ok. 960-1038. Chrzest i początki państwa, 
Kraków, 1998. 

5. Kurnatowska Zofia, Labuda Gerard, Strzelczyk Jerzy, Monarchia 
pierwszych Piastów. Polska, jej historia i kultura, Warszawa, 1994. 

6. Poznaj Świat nr 6, 2004 : Dodatek: Poznaj Europę Czechy. 
7. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa, 1984. 

- rozdziały IV.1 – IV.10: s. 80-93. 
 

II.  Konkurs recytatorski dla klas I-VI: fragmenty prozy  Václava Čtvrtka                  
„Od Żwirka i Muchomorka po Rumcajsa i Cypiska”. 
Regulamin 
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej                  
  w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VI. 
- Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w kategorii klas I-III                   
  i 3 uczestników w kategorii klas IV-VI. 
- Dowolny fragment prozy Václava Čtvrtka. 
- Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut. 
- Ocenie podlegać będą dykcja, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny   
  wyraz artystyczny, znajomość tekstu. 
- Każdy uczestnik przynosi z sobą skserowany fragment recytowanej prozy. 

      - Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 kwietnia 2016 r.  drogą elektroniczną         
         – e-mail: sekretariat113@wp.pl 
      - Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko    
         ucznia, klasa, szkoła, tytuł recytowanego utworu, imię i nazwisko    
         opiekuna. 
       - Konkurs odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 9.00                                                    
         w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33. 
 



III.  Konkurs literacki dla klas IV-VI: Kartka z pami ętnika Dąbrówki                
„To były niezapomniane chwile …”. 
Regulamin 
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 
- Praca powinna zawierać maksymalnie 2 strony formatu A4 napisana   
  czcionką Arial 14. 
- Praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,   
  imię i nazwisko opiekuna. 
- Termin nadsyłania prac do 12 maja 2016 r. na adres:  
  Szkoła Podstawowa nr 113 
  ul. Stachiewicza 33 
  31-328 Kraków 
- Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. 
- Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej                                
  Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie www.sp113.ovh.org                          
  od 16 maja 2016 r. 
 

IV.  Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI i dzieci z przedszkola 
„Życie codzienne w kraju Mieszka I”. 
Regulamin 
- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 
 - klasy I-III i dzieci z przedszkola, 
 - klasy IV-VI. 
- Technika dowolna. 
- Kompozycja płaska. 
- Format pracy: maksymalnie A3. 
- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. 
- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii. 
- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące   
  dane: 
 - imię i nazwisko autora, 
 - klasa,  
 - nazwa, adres i telefon placówki, 
 - imię i nazwisko opiekuna. 
- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć  
  do dnia 12 maja 2016 r. na adres: 
  Szkoła Podstawowa nr 113 
  ul. Stachiewicza 33 
  31-328 Kraków 
- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac                                  
  w wymienionych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia. 
- Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę: 
 - ciekawy pomysł artystyczny, 



 - staranność wykonania. 
- Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej  
  Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie www.sp113.ovh.org 
  od 16 maja 2016 r. 
- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 

 
Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 19 maja 2016 r.                 
po zakończeniu imprezy ok. godz. 12.30. 
 
Dzień ten uświetni rekonstrukcja chrztu Mieszka I. 
 
Informacji o konkursach udziela: 
Szkoła Podstawowa nr 113 im Leopolda Węgrzynowicza 
ul. Stachiewicza 33 
31-328 Kraków 
tel. 12 637 49 04, tel/fax: 12 636 22 19 e-mail: sekretariat113@wp.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach. 
 

                                                                  Organizatorzy 
 
 

 


