PROTOKÓŁ
Komisji Egzaminacyjnej Etapu Ogólnopolskiego XXV Konkursu
Historycznego imienia majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922.
O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
rozgrywanego w roku szkolnym 2019/2020
Komisja egzaminacyjna powołana pismem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z dnia 17 września 2020 r., pracowała w następującym składzie:
Zdzisław Młodziejewski – Kuratorium Oświaty w Warszawie – Przewodniczący;
Członkowie:
Janusz Ciepielewski
Włodzimierz Tryka
Małgorzata Mazur
Jacek Kopczyński
Grzegorz Kozłowski
Michał Tkaczyk

– Dyrektor CLXV LO w Warszawie;
– Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli;
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Warszawie;
– nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 54
w Warszawie;
– nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 54
w Warszawie;
– Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA” –
obsługa informatyczna.

Komisja stwierdza, że etap ogólnopolski Konkursu został rozegrany w dniu
22 września 2020 r. o godz. 1200 w siedzibach kuratoriów oświaty pod
nadzorem wojewódzkich koordynatorów konkursy, zgodnie z regulaminem
oraz przesyłanymi komunikatami organizacyjnymi.
Do etapu ogólnopolskiego Konkursu zakwalifikowało się 64 najlepszych
laureatów, a zgłosiło się w dniu 22 września br. i pisało zadania konkursowe 56
uczestników, w tym już 35 absolwentów szkoły podstawowej.
Uczestnicy pisali zadania konkursowe w pięciu konkurencjach:
➢
➢
➢
➢
➢

test z wiedzy ogólnej;
eksponat muzealny;
geografia militarna;
broń i barwa;
zabytki i obiekty historyczne.

Komisja egzaminacyjna w dniu 30 września br. sprawdziła nadesłane prace tj.
285 testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi i na podstawie uzyskanych
wyników ustaliła końcową klasyfikację uczestników Konkursu.
Poziom uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca od I do X był bardzo wysoki
i wyrównany, osiągnęli oni od 79 – do 72 na 86 punktów możliwych do
zdobycia;
Szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach stanowi załącznik do
niniejszego protokołu, który zostanie w ciągu tygodnia zamieszczony na stronie
internetowej Konkursu.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy oraz medale
pamiątkowe i dyplomy od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Opiekunowie uczestników etapu ogólnopolskiego otrzymali pisemne
podziękowania, natomiast opiekunowie 12-stu najlepszych uczniów otrzymali
również nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe dla uczestników etapu ogólnopolskiego oraz ich
opiekunów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartfon Apple Iphone SE Black 128 GB,
Smartfon Samsung Galaxy A71 Black,
Tablet Samsung Galaxy S6 Lite SM Gray,
Tablet Samsung Galaxy S6 Lite SM Blue,
Tablet Samsung Galaxy TAB A Gold,
Tablet Huawei MediaPad T5 Black
Tablet Huawei T5 GBY JAM,
Kamera internetowa WhiteShark CYCLOPS 1080p
Xiaomi Mi Band 4 Smartband Fitness
Kamera sportowa Lark Free Action 200HD
PowerBank Lark Free Power 8400mAh
Słuchawki

Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników oraz
serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej XXVI edycji Konkursu.
Załącznik na 3 ark.
Przewodniczący
Ogólnopolskiej Komisji Konkursu
/-/
mgr Zdzisław Młodziejewski

Warszawa, 7 października 2020 r.

