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R E G U L A M I N 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE” 

 

Rozdział I 

ORGANIZATOR i STRUKTURA KONKURSU 

§ 1 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Przyszłość w rozumie”, zwanego dalej Konkursem 

jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, 

tel./fax. (32)363-12-00, (32)363-12-07, e-mail: promocja@humanitas.edu.pl,  

www. humanitas.edu.pl.  

2. Konkurs organizowany jest w kategoriach:  

a. Dyktando w języku angielskim  

b. Wiedza z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie (WoS)  

c. Wiedza o języku polskim  

3. Dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu w każdej z kategorii Organizator powołuje Komisje 

Konkursowe liczące maksymalnie 4 osoby, w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy re-

prezentujący dyscypliny naukowe związane z kategoriami.  

Rozdział II 

CELE I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 2 

1. Celami Konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży:  

a. Wiedzy z zakresu języka obcego w przypadku kategorii, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1; 

b. Treści z zakresu historii i WOSu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;  

c. Wiedzy o języku polskim – w przypadku kategorii, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. 

2. Konkurs Wiedzy ma zasięg ogólnopolski.  

3. Konkurs odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.  

4. W przypadku udziału osób niepełnosprawnych Organizator Konkursu dokona wszelkich starań, aby 

w miarę możliwości w danych warunkach organizować Konkurs w taki sposób i w takich miejscach, 

by nie wykluczały ich udziału.  

§ 3 

1. Organizator Konkursu pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości 10,00 zł brutto od każdej osoby 

zgłoszonej do udziału w Konkursie.  

2. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów za dojazd do miejsca organizacji Konkursu, tj. 

Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43.  

3. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów za nocleg i wyżywienie.  

4. Organizator Konkursu  w przypadku zbyt dużego zainteresowania uczniów udziałem w Konkursie 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
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§ 4 

1. Prawo startu w Konkursie przysługuje każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi spokrewnione i 

spowinowacone. 

3. Dyrektor szkoły, której uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie Wiedzy, przesyła do Organi-

zatora zgłoszenie uczestnika w Konkursie (dostępne w formie formularza on-line na stronie in-

ternetowej Konkursu).  

4. Z jednej szkoły może zostać zgłoszona dowolna liczba uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4.  

5. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia listy uczestników przed upłynięciem terminu zgło-

szeń.  

6. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać także rodzic (inny przedstawiciel lub opiekun) uczestnika 

oraz sam uczestnik, z zastrzeżeniem dołączenia pisemnej zgody rodzica/innego przedstawiciela 

lub opiekuna.  

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do dnia 14.04.2017 r. roku zgłoszenia do Organi-

zatora Konkursu wraz z dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe ING Bank 

Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu, 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 z dopiskiem „Konkurs 

Wiedzy” – na adres internetowy promocja@humanitas.edu.pl. 

8. Opłata wpisowa może być także dokonana w kasie Organizatora najpóźniej w dniu Konkursu, 

wówczas warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w formie i terminie, o któ-

rym mowa w ust. 7.  

§ 5 

Przebieg Konkursu: 

1. Dyktando w języku angielskim:  

a. Dyktando ma charakter pisemny.  

b. Dyktando odbędzie się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w dn. 19 kwietnia 

2017r.  

c. W trakcie pisania osoby upoważnione przez Organizatora Konkursu przebywają w sali i 

obserwują uczestników.  

d. Wyniki dyktanda ogłoszone zostaną tego samego dnia. Organizator ma prawo do 

umieszczenia nazwisk laureatów wraz z nazwami reprezentowanych przez nich szkół, na 

swojej stronie internetowej. Zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb wydarzenia 

uczestnicy wypełnią w dniach Konkursowych.  

e. W sytuacji jednakowej liczby punktów trzech pierwszych miejsc u większej liczby uczest-

ników o zajęciu odpowiedniego miejsca decyduje wynik uzyskany podczas dodatkowego 

testu jednokrotnego wyboru/uzupełnień. W przypadku nierozstrzygnięcia dodatkowe 

kryteria ustala Komisja Konkursowa. Dodatkowe kryteria dołączane są do protokołu 

Konkursu.  

f. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Organizatora Konkursu przez 

rok od dnia ogłoszenia wyników, a po upływie tego czasu są niszczone. Dostęp do te-

stów i zgłoszeń posiada osoba uprawniona przez Organizatora Konkursu. 

g. Dyktanda nie podlegają zwrotowi uczestnikowi Konkursu.  

2. Konkurs wiedzy tematycznej (Historia i WOS / Język polski) 

a. Konkurs ma charakter testu pisemnego, odbędzie się w dn. 19 kwietnia 2017r. 

b. Test wiedzy składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i uzu-

pełnień.  

mailto:promocja@humanitas.edu.pl
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c. Każda prawidłowa odpowiedź jest nagradzana 1 punktem.  

d. Testy pisemne odbywają się w siedzibie WSH. W trakcie pisania testów osoby upoważ-

nione przez Organizatora Konkursu przebywają w sali i obserwują piszących. 

e. Wyniki testów ogłoszone zostaną tego samego dnia. Organizator ma prawo do umiesz-

czenia nazwisk laureatów, wraz z nazwami reprezentowanych przez nich szkół, na swojej 

stronie internetowej.  

f. W sytuacji jednakowej liczby punktów trzech pierwszych miejsc u większej liczby uczest-

ników, o zajęciu odpowiedniego miejsca decyduje wynik uzyskany podczas dodatkowe-

go testu jednokrotnego wyboru/uzupełnień. W przypadku nierozstrzygnięcia dodatkowe 

kryteria ustala Komisja Konkursowa. Kryteria te zostaną szczegółowo opisane w proto-

kole z przebiegu Konkursu. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie 

Organizatora Konkursu przez rok od dnia ogłoszenia wyników, a po upływie tego czasu 

są niszczone. Dostęp do testów i zgłoszeń posiada osoba uprawniona przez Organizatora 

Konkursu.  

g. Testy nie podlegają zwrotowi uczestnikowi Konkursu.  

Rozdział III 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

§ 6 

1. Konkurs  kończy  się  uroczystym  ogłoszeniem  wyników,  wręczeniem  dyplomów i zaświadczeń  

dla  laureatów,  wręczeniem  nagród  oraz  wystąpieniem  zaproszonych gości. 

2. W dyktandzie w języku angielskim  

a. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł 

b. Laureat drugiego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł  

c. Laureat trzeciego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł  

d. Szkoła, której uczeń został laureatem pierwszego miejsca otrzymuje podziękowanie  

i nagrodę w postaci zestawu książek do biblioteki.  

e. Nauczyciele przygotowujący laureatów trzech pierwszych miejsc do Konkursu otrzymają 

zaświadczenie oraz bon edukacyjny (promocyjny) uprawniający do podjęcia studiów po-

dyplomowych lub szkoleń.  

3. W Konkursie Wiedzy, w każdej z trzech kategorii, o których mowa w § 1 ust. 2:  

a. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł 

b. Laureat drugiego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł  

c. Laureat trzeciego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł  

d. Szkoła, której uczeń został laureatem pierwszego miejsca otrzymuje wyróżnienie i na-

grodę w postaci zestawu książek do biblioteki.  

e. Nauczyciele przygotowujący laureatów trzech pierwszych miejsc do Konkursu otrzymają 

zaświadczenie oraz bon edukacyjny (promocyjny) uprawniający do podjęcia studiów po-

dyplomowych lub szkoleń.  

4. Wśród finalistów Konkursu Wiedzy oraz Dyktanda z języka angielskiego zostanie wylosowany  tzw. 

„Złoty Indeks” - 100% zniżka czesnego w całym cyklu studiów na wybranym kierunku prowadzonym 

w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.  

 

 

 

 

 



Regulamin Konkursu Wiedzy – 19 kwietnia 2017 r. – Strona 4 z 7 

Rozdział IV 

WYMAGANIA MERYTORYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

§ 7 

1. Od uczestników Konkursu oczekuje się:  

 

Wiedzy w obszarze naukowym uwzględnionym w szczegółowym zakresie tematycznym dla każdej 

kategorii Konkursu wraz z wykazem zalecanej literatury stanowi załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu. 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator Konkursu.  

2. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator Konkursu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych treści niniejszego Regulami-

nu, włącznie z prawem do zmian nagród i wyróżnień. 
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Załącznik nr 1 do 
REGULAMINU KONKURSU 
PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE 

* Właściwe zakreślić 
**W przypadku zgłoszenia przez Szkołę 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych mojego syna/ córki: 

....................................................................…………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

 

na stronach internetowych Organizatora, w wykazach uczestników w Konkursie  

„Przyszłość w rozumie 2017”. 

 

 

Miejscowość.............................................. 

Data ……………………………………. 

 

 

.................................................................................. 

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekun) 
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Załącznik nr 2 do 
REGULAMINU KONKURSU 
PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE 

 
 
 
 
 

ZAKRES MERYTORYCZNY 
 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE” 

w zakresie języka polskiego 

 

Romantyzm: 
  

 Nazwa i ramy czasowe epoki 

 Światopogląd romantyczny 

 Wyznaczniki gatunkowe 

 Bohaterowie romantyczni 

 Filozofia 

 Muzyka 

 Obowiązkowe teksty literackie 
 
Pozytywizm: 
  

 Nazwa i ramy czasowe epoki  

 Przemiany społeczne  

 Rozwój techniki  

 Światopogląd pozytywizmu  

 Teatr  

 Muzyka  

 Obowiązkowe teksty literackie  
  
Zalecane / proponowane lektury: 
 

 M. Kuziak, Romantyzm i Pozytywizm, [w:] M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żynis, 
Epoki literackie. Od antyku do współczesności, Bielsko-Biała 2001. 

 Witkowska, Romantyzm, [w:] A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2002. 

 H. Markiewicz, Ogólne warunki rozwoju literatury, [w:] Tegoż, Pozytywizm, Warszawa 2002. 
 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Konkursu Wiedzy – 19 kwietnia 2017 r. – Strona 7 z 7 

Załącznik nr 3 do 
REGULAMINU KONKURSU 
PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE 

 
 
 
 
 

ZAKRES MERYTORYCZNY 
 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „PRZYSZŁOŚĆ W ROZUMIE” 

w zakresie wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

 

 Polska Piastów i Jagiellonów 

 Rzeczpospolita w okresie demokracji szlacheckiej.  

 Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, społeczeństwo i kultura.  

 Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe. 

 Polska w okresie zaborów.  

 Odrodzenie państwa polskiego i II Rzeczpospolita.  

 II wojna światowa.  

 Polska Rzeczpospolita Ludowa. 

 Przełom 1989 r. i członkostwo Polski w UE i NATO.  

 Grupa i struktura społeczna 

 Zmiana społeczna 

 Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe 

 Obywatel i obywatelstwo 

 Opinia publiczna i środki masowego przekazu  

 Demokracja – pojęcie, zasady i procedury  

 Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne  

 Systemy partyjne 

 Instytucja państwa  

Zalecane / proponowane lektury: 
 

 Z.Smutek, J.Maleska „Wiedza o społeczeństwie” – zakres rozszerzony, wyd. Operon – seria Od-
krywamy na nowo 

 M. Markowicz, O. Pytlińska „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.” Wyd. 

WSiP 2013 

 


