
„Hi-Reg”. I Podkarpacki Konkurs Historyczny z 
elementami regionalizmu dla uczniów szkół podstawowych 
Regulamin konkursu „Hi-Reg”. 

Organizatorem konkursu jest PCEN oraz Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli regionalistów 
PCEN Rzeszów. Koordynatorami konkursu są nauczyciele metodycy historii i wos dr Małgorzata 
Kutrzeba i dr Joanna Kordzikowska PCEN Rzeszów. Nauczyciele sieci i koordynatorki tworzą komitet 
konkursowy. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata 
Rauch. 

Cele konkursu: Zainteresowanie uczniów historią z uwzględnieniem historii regionalnej.  
Kształtowanie kompetencji kluczowych: rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji 
obywatelskich oraz samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Budzenie 
dumy z dziejów regionu i kształtowanie postaw patriotycznych. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu 
województwa podkarpackiego. 

2. Konkurs ma 3 etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki.  

Harmonogram: 

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 31 października 2021 r. oraz powołać szkolną 
komisję konkursową.  

Etap szkolny odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. Na dzień przed konkursem na wskazany w 
zgłoszeniu adres wysłane zostaną arkusze zadań. Komisje konkursowe przeprowadzą etap szkolny 30 
listopada do godz. 12:00. Po godz. 12:00 wysłany zostanie klucz do zadań. Skany protokołów z etapu 
szkolnego należy przesłać w terminie 3 dni od daty konkursu na wskazany adres. Wszyscy uczestnicy, 
którzy uzyskają 60% punktów możliwych do zdobycia zostaną zakwalifikowani do etapu rejonowego.  

Komisja konkursowa ogłosi listę zakwalifikowanych do konkursu rejonowego w ciągu 7 dni od daty 
konkursu 

Etap rejonowy odbędzie się 4 marca 2022 r. i będzie miał formę online. Tydzień przed konkursem do 
szkół rozesłane zostaną adresy do platformy konkursowej wraz z instrukcją założenia uczniowskiego 
konta. Uczestnicy poproszeni zostaną o założenie swojego konta i wykonanie testu próbnego. W dniu 
konkursu test konkursowy będzie aktywny od godz. 10: 00 do godz. 12:00. Czas pracy ucznia z testem 
1 godz. Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona w ciągu 
3 dni od daty konkursu.  

Etap wojewódzki odbędzie się 10 maja 2022 r. i będzie miał formę stacjonarną. Odbędzie się w 
Zespole Szkół w Błażowej. Etap finałowy będzie się składał testu, z turnieju wiedzy i gry terenowej.  

Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają tytułu laureatów lub finalistów i nagrody.  

Zgłoszenia do konkursu. 



Zgłoszenie szkoły do konkursu wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) i przesłania tych dokumentów na adres 
organizatora podany w regulaminie.  

Wymagania konkursowe. 

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość podstawy programowej z historii dla szkół 
podstawowych oraz podanych źródeł. Na etapie rejonowym postacią wiodącą będzie Ignacy 
Łukasiewicz oraz tematyka związana z rozwojem kultury i nauki polskiej w XIX w. Na etapie 
wojewódzkim postać gen. Władysława Sikorskiego i tematyka związana z historią ziem polskich i 
Polski w I połowie XX w.  

Źródła: 

Podręczniki do historii do szkoły podstawowej WSiP i Nowa Era, do LO Nowa Era poziom 
podstawowy, atlasy historyczne do szkoły podstawowej, szkolne słowniki historyczne. 

Strony internetowe: Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Muzeum Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem. 

Filmy dokumentalne: 

 https://wynalazca.tv/ignacy-lukasiewicz-wynalazca-przedsiebiorca/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aJA70YygrLU 

 

Adres organizatora: 

mkutrzeba@pcen.pl 

tel. 607 863 177 

 

 

 

 

 


