
REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

pod hasłem: 

Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku - geneza, przebieg, bilans. 

1.Założenia i ogólne cele konkursu 

Konkurs historyczny jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pod patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego.  

Celem konkursu jest: 

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej  przyczyn, przebiegu i skutków 

wielkich odkryć geograficznych w 15 i 16 wieku  

- rozbudzanie zainteresowań historią Europy i świata 

- kształtowanie szacunku do minionych wydarzeń oraz krytycznej postawy wobec nich 

-rozbudzanie zainteresowań wybitnymi jednostkami w dziejach człowieka i i ich wpływu na bieg historii (K. 

Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan…) 

Ramy chronologiczne problemu – 15-16 wiek ( wydarzenia związane z genezą, przebiegiem i skutkami 

wielkich odkryć geograficznych i ich wpływem na losy Europy i świata ) 

2. Przebieg konkursu. 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 31.10.2022 r. na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino 

32-433 Lubień 20  lub e-mail:  sekretariat@zsoizlubien.kki.pl  na dołączonej karcie uczestnictwa 

Konkurs w formie testowej zostanie przeprowadzony  18. 11. 2022 r. w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu o godz. 10.00 

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się w Starostwie w Myślenicach. O terminie laureaci 

i opiekunowie zostaną poinformowani. 

3. Literatura: 

-Z. Długosz  Historia odkryć geograficznych i poznania ziemi, Warszawa 2012 

- M. Małowist, Konkwistadorzy portugalscy , Warszawa 1992 

- notki biograficzne dotyczące uczestników wielkich odkryć geograficznych 

- Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP, 1993. 

- czasopisma historyczne (,, Mówią wieki”, ,,Wiadomości historyczne”, ,,Historia do Rzeczy”, ,,W Sieci 

Historii”… ) 

- podręczniki historii, literatura naukowa ogólnodostępna 

- wiadomości dostępne na stronach Internetowych 

mailto:sekretariat@zsoizlubien.kki.pl


 

 

KARTA  UCZESTNICTWA 

Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku - geneza, przebieg, bilans. 

 

Nazwa i adres szkoły 

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

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

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

 

Zgłoszeni uczniowie 

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

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

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

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

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

 

Nazwiska opiekunów 

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

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

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor szkoły 

                                                                                               ……………………… 


