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1
  Istotne zmiany w stosunku do Regulaminu z ubiegłego roku oznaczono kolorem czerwonym czcionki! 
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I . Założenia ogólne 

 

Konkurs ma na celu integrację wiedzy i umiejętności, zdobywanej przez uczniów na różnego 

typu zajęciach szkolnych i pozaszkolnych w szeroko rozumianym zakresie nauk społecznych. 

Kolejnym założeniem jest poszerzenie tej wiedzy o treści zdobywane w kolejnych etapach 

edukacyjnych, szczególnie w trakcie kształcenia licealnego. 

Uczestnicząc w konkursie, młodzież będzie mogła skonfrontować swoją wiedzę i 

umiejętności  na forum nie tylko szkoły, ale także miasta i ościennych powiatów, zawrzeć 

nowe kontakty i oswoić się oraz polubić rywalizację olimpijską. 

Zawody mogą służyć także jako swego rodzaju etap przygotowań do pozytywnego złożenia 

egzaminów końcowych w Szkole Podstawowej. 

 

II. Konkurs i jego organizator 

Organizatorem HKNS (Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych) jest I Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

Organizator powołuje skład Komitetu Głównego Konkursu. 

Patronat Honorowy  nad  HKNS objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. 

 

III. Struktura organizacyjna konkursu 

Konkurs ma strukturę dwuetapową i odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym dla 

danej edycji zawodów. 

I etap HKNS odbywa się w szkołach i jego celem jest wyłonienie uczestników etapu 

finałowego. 

II etap HKNS odbywa się w I SLO w Tarnobrzegu. 

 

IV. Zadania Komitetu Głównego HKNS 

a) organizacja i przeprowadzenie zawodów, 

b) opracowanie programu Konkursu i wymagań merytorycznych, 

c) przygotowanie materiałów konkursowych na etap szkolny i główny, 

d) opracowanie wzorów dokumentacji konkursowej, 

e) propagowanie idei HKNS. 

 

V. Zadania Komisji Szkolnych konkursu 

a) poinformowanie uczniów o założeniach Konkursu, 

b) przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu i wyłonienie jego zwyciezców, 

c) sporządzenie dokumentacji konkursowej i przesłanie jej do Komitetu Głównego. 
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VI. Uczestnicy HKNS 

Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) uczniowie  Szkół Podstawowych w roku szkolnym danej edycji Konkursu, 

b) nie ma ograniczenia terytorialnego uczestników. 

 

VII. Harmonogram konkursu 

Ogłaszany jest w danej edycji Konkursu przez Komitet Główny i publikowany w zakładce 

HKNS na stronie I SLO w Tarnobrzegu. 

Etap szkolny powinien odbyć się do końca lutego/marca danego roku szkolnego. 

Etap finałowy powinien odbyć się do końca marca/kwietnia danego roku szkolnego. 

Terminarz danej edycji znajduje się w corocznie publikowanym Harmonogramie, 

zamieszczonym w zakładce Konkursu.  

 

VIII. Liczba miejsc w etapie głównym 

Dla każdej odrębnie zorganizowanej Szkoły Podstawowej przewiduje się maksymalnie 5 

miejsc dla najlepszych uczestników etapu szkolnego wyłonionych przez Komisje 

Szkolne. 

Jeśli w szkole zgłosi się do udziału w HKNS mniej niż pięciu chętnych, to eliminacje szkolne 

mają charakter wyłącznie szkoleniowy przed  etapem głównym a uczniowie, którzy się 

zgłosili do Konkursu są automatycznie kwalifikowani przez Komisję Szkolną do etapu 

finałowego. 

Uczestnicy etapu głównego HKNS zobowiązani są do złożenia oświadczenia wg Załącznika 

nr 3 o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, pod rygorem utraty 

kwalifikacji do etapu finałowego. 

Komitet główny po zatwierdzeniu listy uczestników finału, może przyznać szkole 

dodatkowe miejsca w zawodach finałowych. Taka sytuacja oraz liczba tych miejsc 

będzie zależała od liczby uczniów biorących udział w etapie szkolnym i poziomie 

wyników osiągniętych na nim. Informacja o takiej sytuacji zostanie przekazana szkole 

drogą elektroniczną 

 

IX. Założenia programowe HKNS 

Konkurs ma za zadanie integrować wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych 

nauk społecznych jak: historia, politologia, socjologia, ekonomia, prawo, stosunki 

międzynarodowe. 

Wiedzę tę uczeń nabywa w ramach ogólnej edukacji szkolnej a szczególnie na zajęciach z 

historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Zakres konkursu obejmuje blok stały i zmienny dla danej edycji zawodów. 

Blok stały 

Obejmuje materiał będący w podstawie programowej dla szkół podstawowych, a szczególnie 

przewidzianej do realizacji w klasie 7 i 8 SP na zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
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Pytania z bloku stałego będą stanowić 70% pytań etapu szkolnego zawodów i 50% 

pytań etapu finałowego zawodów. 

Tematyka bloku stałego koncentruje się wokół następującej problematyki: 

1) Historia i stosunki międzynarodowe na świecie i w Polsce po 1989 r. 

(Świat po rozpadzie ZSRS, terroryzm, konflikty na świecie po 1989 roku, Polska w 

latach 90. XX i na początku XXI w., Polska w NATO i EU,  świat w erze globalizacji, 

wyzwania współczesnego świata, organizacje międzynarodowe, UE, ONZ); 

2) Bieżące wydarzenia w szeroko pojętym świecie polityki i gospodarki (wydarzenia 

mające miejsce w roku kalendarzowym i roku poprzedzającym daną edycję 

Konkursu); 

3) Wybrane aspekty socjologii 

(Człowiek w społeczeństwie, grupy społeczne, życie rodzinne, edukacja i praca, naród 

i ojczyzna oraz postawy wobec nich, media i opinia publiczna); 

4) Wybrane aspekty prawa i politologii 

(Obywatelstwo i obywatelstwo RP, patriotyzm, mniejszości etniczne i narodowe oraz 

ich prawa, państwo, problematyka demokracji, ustrój III RP, organizacja samorządu 

lokalnego, organizacje OPP i NGO, prawa człowieka i ich system implementacyjny, 

bezpieczeństwo nieletnich i służby ochrony prawa); 

5) Wybrane aspekty ekonomii                                                                                     

(Ekonomia życia codziennego, komunikacja i autoprezentacja). 

 

Blok zmienny 

Obejmuje tematykę wybraną dla poszczególnej edycji Konkursu i koncentruje się na  

zagadnieniach realizowanych w szkole średniej typu licealnego na przedmiotach: historia, 

wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości. 

Dla każdej edycji program ten będzie ściśle określony i jego treści będą zawarte w 

zaproponowanej literaturze przedmiotu. 

Pytania z tego zakresu będą stanowić 30% pytań etapu szkolnego i 50% etapu 

finałowego. 

W roku szkolnym 2021/22 tematyka bloku zmiennego dotyczy: ustroju konstytucyjnego 

III RP, państwa i polityki oraz finansów. Szczegółowy zakres wymagań zawiera 

literatura podana do bieżącej edycji Konkursu. 

Temat przewodni Demokracja w świecie inflacji 

Przygotowanie się do Konkursu wymaga: 

a) opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w bieżących podręcznikach do historii i 

wiedzy o społeczeństwie, z których uczeń korzysta w czasie swojej edukacji szkolnej; 

b) opanowania wiedzy i umiejętności zaproponowanych dla bloku zmiennego danej 

edycji przez organizatorów konkursu; 

W roku szkolnym 2022/23 są to: 

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek „Wiedza o społeczeństwie” cz. 2. 

seria W centrum uwagi. Zakres rozszerzony, dla liceum.  Wyd. Nowa Era, różne 
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wydania. Rozdział: Państwo, polityka, demokracja (1), Ustrój Rzeczypospolitej 

Polskiej (5); 

T. Rachwał, Z. Makieła „Krok w przedsiębiorczość” Podr. do podstaw 

przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Wyd. Nowa Era 

Rozdział Finanse (3); 

c) posiadania ogólnej wiedzy na temat życia społeczno - politycznego współczesnego 

świata i kraju ( Prasa, TV, radio, Internet). 

X. Przepisy szczegółowe 

a) Materiały konkursowe: 

Konkurs jest przeprowadzany w formie testu z zadaniami: wyboru, oznaczenia informacji 

prawdziwej lub fałszywej, uzupełnienia luki lub udzielenia krótkiej odpowiedzi otwartej. 

Liczba poprawnych lub niepoprawnych wymaganych odpowiedzi od ucznia może być różna, 

a za każde zadanie uczeń może otrzymać jeden  lub dwa punkty. 

Łączna ilość punktów do zdobycia wynosi 50. 

Etap szkolny umożliwia zdobycie  35 punktów z bloku stałego i 15 bloku zmiennego. 

Etap finałowy HKNS umożliwia zdobycie po 25 punktów z bloku stałego i zmiennego. 

Czas rozwiązywania testu w każdym etapie wynosi 60 minut. 

 

b)  Przebieg konkursu: 

Etap szkolny 

Organizator dostarcza do szkół materiały promocyjne HKNS. 

Zgodnie z harmonogramem zawodów, uczniowie chętni do udziału w Konkursie zwracają się 

do swojego nauczyciela historii lub wiedzy o społeczeństwie  z prośbą o wpisanie na listę 

uczestników. 

W celu ograniczenia zbędnej biurokracji dokumentacja zawodów zostanie ograniczona 

do minimum. 

Dyrektor szkoły powołuje co najmniej dwuosobową komisję odpowiedzialną i kompetentną 

w zakresie przeprowadzenia etapu szkolnego zawodów. (Sugerowani nauczyciele historii lub 

wiedzy o społeczeństwie). 

Przewodniczący Komisji Szkolnej: 

- przesyła zgłoszenie udziału w Konkursie drogą elektroniczną (mail) do organizatora 

(Zgodnie z Załącznikiem nr 1); 

-  otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie zgłoszenia; 

- w odpowiednim terminie podanym w harmonogramie odbiera, na wskazany adres mailowy  

test zawodów szkolnych i powiela go w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursu; 

-  przeprowadza, przy pomocy Komisji Szkolnej zawody szkolne w terminie określonym 

harmonogramem; 

- ocenia wraz z komisją testy na podstawie klucza dostarczonego przez Komitet Główny 

Konkursu  i ustala 5 zwycięzców etapu szkolnego; 
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- w przypadku uzyskania przez więcej niż pięciu uczniów identycznej liczby punktów 

dających nominację do etapu finałowego, Komisja Szkolna typuje te osoby, których liczba 

punktów zdobytych w zadaniach z bloku zmiennego była wyższa. Gdyby i tutaj była równa 

liczba punktów Komisja Szkolna dokonuje kwalifikacji po uzgodnieniach z Komitetem 

Głównym Konkursu; 

- ogłasza wyniki w sposób przyjęty tradycyjnie w szkole; 

-  drogą elektroniczną przesyła do organizatora personalia uczniów zakwalifikowanych do 

etapu finałowego wraz z listą ewentualnych uczniów rezerwowych i ich punktacją. (Wzór 

Załącznik nr 2); 

- w przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5, test szkolny ma charakter ćwiczebny, a 

uczniowie są automatycznie kwalifikowani do etapu finałowego. Listę tych osób przesyła 

Przewodniczący do organizatora etapu finałowego. 

- Komisja Szkolna rozpatruje wszelkie odwołania od wyników etapu szkolnego wg zasad, 

które ustala sama. Jej decyzje są ostateczne; 

- odbiera potwierdzenie otrzymania listy uczestników etapu finałowego (mail) i przekazuje 

uczniom plan przebiegu zawodów głównych przesłany przez organizatora. 

Etap finałowy 

- zostanie przeprowadzony w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu, wg harmonogramu i planu zawodów dla danej edycji; 

- dojazd uczestników Konkursu i ich opiekunów przewidziany jest we własnym zakresie 

finansowym; 

- organizator zapewnia  poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów w trakcie zawodów; 

- uczestnicy muszą posiadać legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości dla ich 

właściwej identyfikacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz czarny długopis do 

wypełniania testu; 

- Komitet Główny dokonuje oceny testów, zapraszając do tej czynności opiekunów uczniów, 

jeśli będą nauczycielami przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie; 

- przy równej liczbie zdobytych punktów o zwycięstwie decyduje podobnie jak w etapie 

szkolnym punktacja zadań z bloku zmiennego. Gdyby w taki sposób nie wyłoniono 

zwycięzcy decydować będzie dogrywka ustna na pytania dodatkowe przygotowane przez 

Komitet Główny; 

- uczestnicy zawodów będą mieli prawo wglądu do swych prac, po ogłoszeniu wstępnych 

wyników. Odwołania będzie można składać na bieżąco do Przewodniczącego Komitetu 

Głównego. 

X. Nagrody i uprawnienia 

Uczniowie, którzy zdobyli miejsca od 1 do 5, uzyskują tytuł laureata zaś tytuł finalisty 

wszyscy, którzy w etapie finałowym zdobyli co najmniej 30% (15) punktów;  

Zwycięzca Konkursu, uzyskuje prawo  przyjęcia do I SLO w Tarnobrzegu z 

pominięciem procesu rekrutacyjnego do klasy I liceum a pozostali laureaci  i finaliści 

dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym; 

 Zdobywcy miejsc od 1 do 5 w etapie finałowym otrzymają nagrody rzeczowe od 

organizatorów Konkursu lub jego sponsorów; 
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Laureaci i finaliści Konkursu mogą swoje osiągniecie mieć wpisane na Świadectwie 

Szkolnym; HKNS jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy i drobne upominki . 

XI. Dane adresowe KNHS 

Organizator: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w 

Tarnobrzegu, ul. Dominikańska 7, 39 – 400 Tarnobrzeg, 

Tel. 15 822 79 84    e-mail dyrslo@wp.pl 

Skład Komitetu Głównego HKNS 

Przewodniczący: Grzegorz Kobylski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, 

podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w I SLO 

W-ce Przewodniczący: Paweł Dobrowolski – dyrektor i nauczyciel matematyki w I SLO,  

Sekretarz: Marzena Sarzyńska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I SLO, 

Członkowie: Magdalena Harnik (radca prawny, nauczyciel elementów prawa w I SLO) 

Tomasz Ciach (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I SLO, 

Bogusława Jasińska (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie), Anna 

Gurdak (nauczyciel historii i wos), Joanna Solarska (przedsiębiorca, trener 

personalny, działaczka społeczna, absolwent I SLO) 

Kontakt:  

e-mail grzegorzkobylski@hetman.edu.pl , marzenasarzynska@hetman.edu.pl 

Tel. 604 062 441 Przewodniczący Konkursu (e-mail grzegorzkobylski@hetman.edu.pl ) 

Tel. 501401545 Sekretarz HKNS (e-mail marzenasarzynska@hetman.edu.pl  
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