
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zdolni z Pomorza 

 

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 

Konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Przedmiot: przedmioty rozwijające kompetencje społeczne 

 

Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo 

o następujące treści i umiejętności: 

1. Samodzielne poszukiwanie i porządkowanie informacji. Korzystanie z różnych 

źródeł informacji (podręcznik, literatura dodatkowa, Internet, prasa, film, infografika  

i inne). Analiza i interpretacja historycznych tekstów źródłowych, tekstów literackich 

i innych tekstów kultury. 

2. Umiejętność samodzielnego charakteryzowania różnych zjawisk, wydarzeń 

i procesów (np. dostrzeganie i wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, 

wyjaśnianie znaczenia wydarzeń społeczno-politycznych dla rozumienia 

współczesnego świata). 

3. Dostrzeganie ciągłości rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. 

4. Samodzielne pozyskiwanie i porównywanie informacji pochodzących z różnych 

źródeł, rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej 

i oceniającej. 
5. Tworzeniem narracji w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł, 

formułowaniem wniosków i ocen wraz z argumentacją uzasadniającą własne 

stanowisko. 

6. Szeroko rozumiana percepcja, ekspresja i recepcja sztuki.  

 
 Dodatkowe umiejętności wymagane na powiatowym etapie konkursu 
 
1. Tworzenie w formie elektronicznej na określony w II etapie temat, np.: wypowiedzi 

pisemnej (praca powinna być sformatowana w sposób, który sprawi, że będzie ona 

czytelna i estetyczna; marginesy: górny, dolny, prawy – 25 mm, lewy – 35 mm, 

czcionka: Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 pkt, tekst 

wyrównany do prawego i lewego marginesu – wyjustowany) np. rozprawka, 

charakterystyka, recenzja, wywiad, felieton i inne;  prezentacji  multimedialnej (w 

programie Power Point, liczba slajdów do 15), wszystkie zadania należy przesłać w 

jednym pliku i  przesłać jednym mailem do organizatora konkursu.    

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zdolni z Pomorza 

 

POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA 

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa 

pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 

 

Przedmiot: przedmioty rozwijające kompetencje społeczne 

 

Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo 

o następujące treści i umiejętności: 

1. Czytanie ze zrozumieniem oraz interpretowanie różnych tekstów źródłowych, a szczególnie 

tekstów kultury, w tym tekstów poetyckich, prozatorskich, tekstów popularnonaukowych, 

tekstów użytkowych i innych na poziomie rozszerzonym. 

2. Samodzielnym poszukiwaniem i porządkowaniem informacji np. dot. konfliktów po 

II wojnie światowej, nieistniejącego Soboru św. Aleksandra Newskiego w Warszawie. 

Korzystaniem z różnych źródeł informacji (literatura dodatkowa np. repetytoria, vademecum, 

Internet, prasa, film, infografika i inne). Analizą i interpretacją tekstów źródłowych, tekstów 

literackich i tekstów kultury. 

3. Wykorzystaniem i tworzeniem informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na 

temat aktualnego życia publicznego (politycznego), krytycznie je analizuje, samodzielnie 

wyciąga wnioski; wyraża i uzasadnia własne zdanie w wybranych sprawach w formie  

pisemnej; przedstawia i uzasadnia poglądy odmienne od własnych. 
4. Sytuowaniem zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie i przestrzeni, 

dostrzeganie zmian w funkcjonowaniu państwa polskiego i społeczeństwa oraz związków 

pomiędzy różnymi dziedzinami życia (polityka, gospodarka, kultura). 

5. Dostrzeganiem ciągłości rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. 

6. Samodzielnym pozyskiwaniem i porównywaniem informacji pochodzących z różnych 

źródeł, rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej 

i oceniającej. 

7. Samodzielnym tworzeniem narracji historycznej w oparciu o informacje pochodzące 

z różnych źródeł, formułowaniem wniosków i ocen wraz z argumentacją uzasadniającą własne 

stanowisko. 

8. Szeroko rozumiana percepcja, ekspresja i recepcja sztuki.  
 

Dodatkowe umiejętności wymagane na powiatowym etapie konkursu 

 
1. Umiejętność zaprojektowania z wykorzystaniem nowych technologii: strony www, 

grafiki, animacji, aplikacji, prezentacji multimedialnej (w programie Power Point, 

liczba slajdów do 15), na określony w II etapie temat. 
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2. Tworzenie w formie elektronicznej na określony w II etapie temat: wypowiedzi 

pisemnej (praca powinna być sformatowana w sposób, który sprawi, że będzie ona 

czytelna i estetyczna; marginesy: górny, dolny, prawy – 25 mm, lewy – 35 mm, 

czcionka: Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 pkt, tekst 

wyrównany do prawego i lewego marginesu – wyjustowany), wszystkie zadania należy 

przesłać w jednym pliku i przesłać jednym mailem do organizatora konkursu.   

 

 

 

 

 

 

 


