
ZESTAWIENIE SUKCESÓW ODNOSZONYCH PRZEZ UCZNIÓW  

W RAMACH PRZEDMIOTÓW SPOŁECZNYCH: HISTORIA, WIEDZA  

O SPOŁECZEŃSTWIE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Rok szkolny 2008/2009 
Mateusz Stefanowski, klasa IIIC  

II miejsce  w II Powiatowym Konkursie Wiedzy z Przedsiębiorczości - opiekun: pani Karolina Odelska 

  

Agnieszka Wojcieszkiewicz, klasa ID 

Wyróżnienie – w Konkursie  Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta „Jak globalizacja wpływa na nasze 

zakupy?” –  opiekun: pani Karolina Odelska 

 

Wioleta Pyśkiewicz, klasa IIIC i Sylwia Stryjek, klasa IIIC  

Udział w finale  w Ogólnopolskim Konkursie „Jestem Europejczykiem” ogłoszony przez pana Dariusza 

Rosatiego  – opiekun: pani Jolanta Sitek 

 

Tomasz Pałaszewski, klasa IA  

I miejsce w kategorii Felieton w Powiatowym Konkursie „Rok 1989 – rokiem przełomu w polskiej demokracji” 

– opiekun: pani Jolanta Sitek 

 

Dominika Wardakowska, klasa IC 

Nagroda specjalna, ufundowana przez Przewodniczącą Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej 

w kategorii Rysunek w Powiatowym  Konkursie „Rok 1989 – rokiem przełomu w polskiej demokracji” –
opiekun: pani Jolanta Sitek 

Rok szkolny 2009/2010 

Marcin Łukaszewski klasa IIA 

Udział w finale Ogólnopolskiego konkursu „Przybij piątkę.” Pięć lat w UE Konkurs Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie, opiekun: pani Jolanta Sitek 

 

Dominik Ciach,  Jarosław Kurek  z klasy IC oraz Daniel Rak z klasy II C 

Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 

972-1514. Od Cedyni do Orszy” –opiekun: pani Karolina Odelska i pani Jolanta Sitek 

 

Aleksandra Turek  klasa I C 

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w Ogólnopolskim Konkursie  „Losy bliskich 

i dalekich w latach 1918-1945” – opiekun: pani Karolina Odelska 

 
 

Rok szkolny 2010/2011 

Przemysław Śledź z klasy II A i Robert Skorupka z klasy II D 

III miejsce w  - Powiatowym Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości – opiekunowie: pani Agata Ołownia 

Sarna i pani Karolina Odelska 

 

Aleksandra Turek klasa II C 

II miejsce w kraju w – Ogólnopolskim  Konkursie  „Tożsamość Europejska – prawda czy mit” Katedry 

Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun: pani Karolina Odelska 

 

Rok szkolny 2011/2012

Klaudia Pisarek, klasa I A 

Wyróżnienie w Konkurs Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Wołominie „Gdy rozpadnie się 

but…” – opiekun: pani Karolina Odelska 

 

Przemysław Śledź, klasa III A 

I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości Szkół Ponadgimnazjalnych, –

opiekunowie: pani Karolina Odelska i pani Agata Ołownia – Sarna 



 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA W RAMACH PRACY  

PRZEDMIOTÓW SPOŁECZNYCH SWOIM UCZNIOM ORERUJE: 

Opiekunami form pracy są: pani Jolanta Sitek i pani Karolina Odelska 

Koło europejskie jest skierowane do uczniów klas I-III, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy 

na temat struktur europejskich, organizacji międzynarodowych oraz samorządności terytorialnej i historii 

najnowszej. Spotkania koła odbywają się kilkakrotnie w ciągu semestru i polegają na przygotowywaniu oraz 

realizowaniu projektów i spotkań z interesującymi osobami. Uczniowie oprócz spotkań sesyjnych 

przygotowują się również do udziału w konkursach przedmiotowych związanych z rozwojem tożsamości  

i instytucji europejskich, ekonomiczną przyszłością Unii Europejskiej i naszego regionu, Powiatowego 

Konkursu Rzecznika Praw Konsumenta i Powiatowego konkursu wiedzy o przedsiębiorczości.  

 

Koło Europejskie 

 

Powiatowy Konkurs Podstaw Przedsiębiorczości Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2011 i 2012 

Ogólnopolski Konkurs Katedry Europeistyki UW 

Konkurs powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta 



Zajęcia fakultatywne przygotowujące uczniów klas III do egzaminu maturalnego  

z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia fakultatywne to forma pracy z uczniami, który postanowili 

związać swoją przyszłość ze studiami humanistycznymi lub kierunkami społecznymi. Są one częścią 

większego projektu „Matura w Norwidzie”. Uczniowie klas III mają możliwość uczestniczyć w zajęciach 

wspierających ich indywidualną pracę i doskonalenie umiejętności potrzebnych zarówno na maturze 

podstawowej jak i rozszerzonej. Dwa razy w każdym semestrze przyszli maturzyści mogą sprawdzić swój stan 

przygotowania do egzaminów za pomocą testów – próbnych matur.Efektem pracy maturzystów jest 100% 

poziom zdawalności tych egzaminów w ciągu ostatnich 6 lat.  i wysokie średnie wyniki, pozwalające studiować 

absolwentom szkoły na kierunkach takich jak: prawo, historia, stosunki międzynarodowe, na najlepszych 

warszawskich uczelniach. 

  

 

 

Zajęcia z IPN z historii 

najnowszej 

Warsztaty maturalne organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie 

Wyjazdy edukacyjne i edukacja patriotyczna. Aby uzupełnić wiedzę i umiejętności uczniowie wyjeżdżają 

na wycieczki edukacyjne. Odwiedzają muzea np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z 

Historią „Karta” oraz Parlament. W ramach fakultetów dla maturzystów z historii i wiedzy o społeczeństwie 

były organizowane specjalne spotkania „Lekcje z IPN” prowadzone w naszej szkole przez pracowników tej 

instytucji.  

 

Lekcja przy Grobie Nieznanego Żołnierza  Warsztaty w Sejmie i Senacie 

 

Zajęcia w Muzeum Powstania Warszawskiego        Dni Otwarte w Narodowym Banku Polskim 

Szkolny konkurs historyczny Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 

w Radzyminie: nauczyciele i uczniowie tradycyjnie od wielu lat obchodzą Święto Odzyskania Niepodległości 

poprzez Szkolny Konkurs Historyczny. Urozmaicona tematyka zawodów oraz wiele kategorii konkursowych 

pozwala na szerokie grono uczestników oraz ciekawy finał zmagań turniejowych. W roku 2012 tematem 

konkursu było „Piękno ziemi ojczystej”. Organizatorem Szkolnego Konkursu Historycznego był Zespół 



Przedmiotowy Nauk Społecznych. Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 

Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.  

 

Finał Konkursu „Piękno ziemi Ojczystej” – listopad 2012r. 

Edukacja prawna. Nauka wiedzy o społeczeństwie jest sposobem na wprowadzanie młodzież  

w zagadnienia prawne i obywatelskie. Kwestia odpowiedzialności cywilnej i karnej to wyjątkowo istotne 

zagadnienia, dlatego co roku uczniowie mogą wziąć udział w inscenizacji procesu cywilnego podczas lekcji 

realizowanych metodą projektu przedmiotowego. W jego ramach nie tylko poznają teoretyczne zagadnienia 

prawne lecz także uczą się w praktyce na czym polega przewód sądowy oraz w jaki sposób należy sporządzać 

dokumenty takie jak pozew sądowy. Odgrywanie ról to także wspaniała zabawa, która sprawia, że WOS nie 

jest nudny! Uzupełnienie projektu są spotkania w formie warsztatów zorganizowane przez Wyższą Szkołę Handlu  
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z prawa karnego  Inscenizacja procesu cywilnego  


