REGULAMIN OLIMPIADY
„Historia Anglii XI w.-XVI w.”

1. Uczestnicy i ich zadania.
Zadaniem uczestników olimpiady będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na temat historii
Anglii od XI w. do XVI w. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie technikum, klasy 1-4.
2. Organizatorzy.
Organizatorem olimpiady jest nauczyciel języka angielskiego Kamila ŻyczkowskaKolenkiewicz i nauczyciel historii Szymon Waszkiewicz.
3. Cele olimpiady.
Celem olimpiady jest: pogłębienie zainteresowań historią Anglii od XI w. do XVI w.,
wzbogacenie wiedzy związanej z tą problematyką, praca z literaturą historyczną, prezentacja rezultatów
własnych osiągnięć.
4. Zgłoszenie uczestników do olimpiady.
Do udziału w olimpiadzie uczniowie zgłaszają się osobiście do nauczyciela historii Szymona
Waszkiewicza lub nauczyciela języka angielskiego Kamili Życzkowskiej-Kolenkiewicz. Maksymalna
liczba uczniów zgłoszonych do konkursu z danej klasy wynosi 2 osoby.
Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 19.11.
5. Ochrona danych osobowych.
Warunkiem udziału w konkursie jest, oprócz zgłoszenia, wyrażenie zgody na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych ucznia. Zgodę wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Oświadczenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych należy
przekazać organizatorowi najpóźniej w dniu przebiegu konkursu, przed rozpoczęciem eliminacji
pisemnych.
6. Przebieg olimpiady historycznej.
Uczestnicy samodzielnie rozwiązują przygotowany przez organizatorów test. W arkuszu
znajduje się 25 zadań (zamkniętych). Na jego wypełnienie uczniowie mają 45 minut. Członkowie
komisji sprawdzają testy i ustalają 3 najwyższe wyniki spośród wszystkich uczestników olimpiady. Dla
każdego uczestnika przewidziane są dyplomy. Na zakończenie osoby z 3 najlepszymi wynikami
otrzymują nagrody.
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WYKAZ ZAGADNIEŃ:
1. Zdobycie Anglii i rządy Wilhelma Zdobywcy.
2. Panowanie Henryka I.
3. Rządy „króla nieobecnego” Ryszarda I Lwie Serce.
4. Ogłoszenie Wielkiej Karty Swobód.
5. Panowanie Edwarda I.
6. Wpływ Czarnej śmierci na kształtowanie się gospodarki Anglii w XIV w.
7. Epoka Tudorów (rządy: Henryka VII, Henryka VIII, Elżbiety I).

