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Szanowni Państwo!

Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie – uczestnicy naszego Konkursu!
Oddajemy w Wasze ręce folder – informator o Konkursie historycznym 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …”. 
W tym roku szkolnym spotykamy się już po raz piętnasty, a tegoroczna 

edycja rozgrywana jest pod hasłem „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w  latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. 

Z biegiem lat przekonujemy się, że dla coraz większej grupy uczniów i na-
uczycieli nasz Konkurs jest atrakcyjną propozycją edukacyjną. Z listów na-
pływających do nas od nauczycieli i uczniów wiemy, że można dzięki niemu 
nie tylko wzbogacić swoją wiedzę - Konkurs również wychowuje, kształtując 
właściwie ducha młodego pokolenia.  

Historia Konkursu pokazuje, że wspólna troska o pamięć, tożsamość i jej 
kształtowanie wśród młodych pokoleń daje niezwykłe efekty. Udział w Kon-
kursie stanowi bowiem wspaniałą okazję do sprawdzenia swej wiedzy i umie-
jętności, do poznania wielu interesujących ludzi, jak również do odwiedzenia 
ciekawych miejsc i zakątków polskiej ziemi. 

Laureaci Konkursu z cennymi nagrodami
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Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy w roku szkolnym 1995/1996 
z inicjatywy Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka, ówczesne-
go Płockiego Kuratorium Oświaty, Wojewody Płockiego, Prezydenta Miasta 
Płocka oraz Biskupa Płockiego. Jego pomysłodawcą i Przewodniczącym Ko-
mitetu Organizacyjnego jest Pan Marek Gajewski – Przewodniczący Organi-
zacji Kombatanckich Płocka, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania 
Warszawskiego. 

Do Konkursu w etapie szkolnym przystępuje około 70 000 – 75 000 
uczniów. Z satysfakcją obserwujemy, jak z każdym rokiem poszerza się zasięg 
Konkursu – przystępują do niego kolejne szkoły z kolejnych miejscowości. 
Wielu uczestników startowało w Konkursie kilkakrotnie, nawet zmieniając 
szkoły, pozostawali wierni swoim zainteresowaniom i pasjom. 

Zadania konkursowe na każdym etapie mają formę testów. Finał Konkursu 
wzbogacamy dodatkowo o interpretację źródeł historycznych, rozpoznawanie 
filmów i kronik filmowych, pieśni, poezji, identyfikację malarstwa batalistycz-
nego i portretowego, rozpoznawanie fotografii, broni i umundurowania.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy krystalizowała się idea Konkursu, 
jego twórcom przyświecały następujące cele:

• upowszechnienie wśród młodych Polaków wiedzy o korzeniach wciąż 
żywego w społeczeństwie i wojsku etosu rycerskiego, jego znaczenia 
i  roli;

• podkreślenie znaczenia dziejów orężnych w kulturze narodowej (sztuce, 
literaturze, malarstwie, muzyce itp.);

• kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii 
oraz dokonań naszych przodków;

• wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności za losy narodu 
i  Ojczyzny;

• ukazanie wzorów i autorytetów osobowych;
• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i mło-

dzieży.
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Dotychczas naszym największym sukcesem i źródłem zadowolenia jest: 
- stale rosnąca rzesza uczestników Konkursu. Niektórzy uczniowie biorą 

w  nim udział od szkoły podstawowej, przez gimnazjum do szkoły po-
nadgimnazjalnej; 

- fakt, iż Konkurs przyciąga uczniów ze wszystkich typów szkół, zarówno ze 
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, jak i zasadniczych 
szkół zawodowych. Bardzo często z małych miejscowości oddalonych 
od głównych centrów nauki i kultury; 

- świadomość, że laureaci i finaliściKonkursutowprzyszłościstudencinaj-
lepszych wyższych uczelni humanistycznych w Polsce; 

- przekonanie, iż Konkurs wyszukuje i nagradza najlepszych uczniów 
i  pozwala im rozwijać ich umiejętności i wiedzę historyczną.

Zachęcamy zatem do udziału w Konkursie zarówno dotychczasowych uczest-
ników, jak również wszystkich tych, dla których będzie on nowym wyzwaniem. 
Trzymamy kciuki za entuzjastów historii i tradycji oręża polskiego, którzy 
podejmą trud przygotowania do kolejnych szczebli konkursowych zmagań. 
Gwarantujemy miłą atmosferę i niezapomniane wrażenia.

 Marek Gajewski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu 

Przemawia Pan Marek  Gajewski  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Organizatorzy Konkursu 
§ 1.

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego” (zwanego dalej Konkursem) jest Mazowiec-
ki Kurator Oświaty i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka, 
działających w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną w zakresie odpowia-
dającym danemu rodzajowi konkursu, na zasadach i w trybie określonych 
w odrębnych przepisach.

2. Patronat nad Konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Mini-
ster Edukacji Narodowej oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

3.  Współorganizatorami Konkursu są: właściwi miejscowo Kuratorzy 
Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie ul. Świętojerska 9, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych 
„Delta” z siedzibą w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.

Podstawa prawna 
§ 2.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
jest Konkursem przedmiotowym, organizowanym na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125);

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 
2004 r. w sprawie warunków i trybów przyjmowania uczniów do publicz-
nych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do in-
nych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami);
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• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów 
w  szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

Cele Konkursu
§ 3.

Celem Konkursu jest:
• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia 

poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych 
okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, 
ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego; 

• budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdol-
nień uczniów; 

• popularyzowanie wśród młodzieży tematyki obronnej i wiedzy o losach 
żołnierza i dziejach oręża polskiego; 

• kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach 
minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycz-
nymi pisanymi i materialnymi;

• wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym.

Zakres i tematyka Konkursu
§ 4.

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej, 
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, szczególnie zainteresowanych 
historią oraz wykazujących się na wszystkich etapach umiejętnościami 
i  wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w za-
kresie historii, poszerzoną o treści pozaprogramowe. Tematyka konkursu 
obejmuje historię Polski i historię powszechną oraz dzieje oręża polskiego 
od X do XX w., z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektu-
ry obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki 
i  pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki
i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe).
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2. Szczegółową tematykę kolejnych edycji Konkursu, wykaz literatury, ter-
minarz poszczególnych etapów oraz inne postanowienia organizacyjne 
ustala Komitet Organizacyjny Konkursu na każdy rok szkolny i ogłasza 
w  komunikacie organizacyjnym wydawanym do 30 września każdego 
roku szkolnego.

§ 5.

1. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadze-
niem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez organi-
zatorów Konkursu z siedzibą w Stowarzyszeniu Inicjatyw Edukacyjnych 
„Delta” (09-400 Płock ul. Gałczyńskiego 26, www.siedelta.pl) 
Komitet Organizacyjny powołuje:
• Sekretariat z siedzibą w Stowarzyszeniu Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”, 

09-400 Płock ul. Gałczyńskiego 26
• Komisję opracowującą zadania dla poszczególnych etapów Konkursu.

2. Komitet Organizacyjny Konkursu współdziała z Komitetem Głównym 
Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...” w spra-
wach organizacyjnych i merytorycznych.

Uczestnicy Konkursu składają kwiaty na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie
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Struktura organizacyjna
§ 6.

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach i kończy zawodami cen-
tralnymi.
• I etap – szkolny, organizowany przez dyrekcje szkół, przeprowadzany 

w listopadzie;
• II etap – rejonowy, organizowany przez kuratoria oświaty – delegatury 

kuratoriów (oddziały zamiejscowe), przeprowadzany w styczniu; 
• III etap – wojewódzki, organizowany przez kuratoria oświaty, prze-

prowadzany w marcu;
• zawody centralne, organizowane przez Komitet Organizacyjny Kon-

kursu, przeprowadzane w czerwcu. 

2. Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie nie później niż trzy tygodnie 
przed terminem I etapu – szkolnego, wyłącznie poprzez wypełnienie for-
mularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl.

3. Zadania konkursowe na I etap – szkolny są przesyłane pocztą, dziesięć dni 
przed terminem zawodów, na adresy szkół podane w zgłoszeniach.

4. Zadania konkursowe na II etap – rejonowy i III etap – wojewódzki są 
przesyłane pocztą, dziesięć dni przed terminem zawodów, na adresy kura-
toriów oświaty.

Uroczyste zakończenie Konkursu w Sali Balowej 
Zamku Królewskiego
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§ 7.

1. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów za-
dań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Zadania 
konkursowe mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi 
(krótkie odpowiedzi) oraz ćwiczeń praktycznych polegających na opro-
wadzaniu po obiektach zabytkowych, muzeach, rozpoznawaniu i inter-
pretowaniu różnego rodzaju źródeł historycznych, pracy z mapą, analizo-
waniu filmów fabularnych i dokumentalnych, fotografii, literatury pięknej
(poezja, pieśni), itp.

2. W etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania obejmują i po-
szerzają treści podstawy programowej i uwzględniają elementarne wiado-
mości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego 
i  symboliki wojskowej oraz umiejętności posługiwania się mapą i szkicem 
graficznym.

3. W zawodach centralnych zakres tematyczny obejmuje następujące dzie-
dziny: broń i barwa (w tym analizowanie ekspozycji muzealnej i rozpo-
znawanie poszczególnych zabytków), malarstwo batalistyczne i portreto-
we, literatura, poezja i pieśń wojskowa, film batalistyczny i historyczny, to-
pografia wojskowa, historyczne zabytki budownictwa obronnego, w tym
sakralnego.

§ 8.

1. I etap – szkolny – czas trwania: 90 min., godz. rozpoczęcia: 1300 , organizują 
i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów 
szkół. Szkolne komisje oceniają prace uczniów i na podstawie osiągniętych 
wyników kwalifikują trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę
punktów do udziału w II etapie – rejonowym. Protokół z wykazem uczniów 
zakwalifikowanych do II etapu – rejonowego dyrektorzy szkół przesyłają
drogą elektroniczną, w ciągu trzech dni, do właściwych terenowo kurato-
riów oraz sekretariatu I etapu Konkursu. W przypadku osiągnięcia przez 
więcej niż jednego ucznia tej samej liczby punktów na pierwszym, drugim 
lub trzecim miejscu, dopuszczalne jest zgłoszenie 4  uczniów.

2. II etap – rejonowy – czas trwania: 120 min., godz. rozpoczęcia: 1100, or-
ganizują i przeprowadzają rejonowe komisje konkursowe powołane przez 
kuratorów oświaty. Rejonowe komisje oceniają prace uczniów i w ciągu 
trzech dni przesyłają drogą elektroniczną protokoły z wykazem uczniów 
i uzyskanych przez nich wyników do sekretariatu II etapu Konkursu oraz 
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do kuratoriów oświaty. Kuratoria oświaty dokonują kwalifikacji uczestni-
ków do III etapu – wojewódzkiego spośród uczniów, którzy uzyskali co 
najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na II etapie – rejonowym, 
zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie organizacyjnym. O liczbie 
uczniów zakwalifikowanych do III  etapu – wojewódzkiego – decydują woje-
wódzkie komisje konkursowe.

3. III etap – wojewódzki – czas trwania: 120 min., godz. rozpoczęcia: 1100, 
organizują i przeprowadzają wojewódzkie komisje konkursowe powołane 
przez kuratorów oświaty na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego Konkursu. Wojewódzkie komisje oceniają prace i kwalifikują do
zawodów centralnych uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów 
możliwych do zdobycia w III etapie – wojewódzkim, zgodnie z  zasadami 
określonymi w komunikacie organizacyjnym. Protokół wraz z wykazem 
uczniów zakwalifikowanych do IV etapu – centralnego – kuratoria oświa-
ty przesyłają drogą elektroniczną do sekretariatu III i IV etapu Konkursu. 
O liczbie uczniów zakwalifikowanych do zawodów centralnych decyduje
Komitet Organizacyjny Konkursu.

4. W skład rejonowych i wojewódzkich komisji konkursowych wchodzą 
przedstawiciele kuratoriów oświaty, egzaminatorzy, nauczyciele dorad-
cy metodyczni historii, nauczyciele historii proporcjonalnie do typów 
szkół, z  których pochodzą uczniowie. W skład wojewódzkich komisji 
konkursowych mogą wchodzić ponadto oficerowie Wojska Polskiego 
i pracownicy nauki.

Gratulacje generalskie
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5. Zawody centralne – organizuje i przeprowadza Główna Komisja Kon-
kursowa. W skład Komisji wchodzą: Komitet Organizacyjny Konkursu, 
przedstawiciele komisji wojewódzkich oraz eksperci powołani przez Prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

6. Karty zgłoszeń i wzór protokołu z prac komisji konkursowych I, II i III 
etapu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu (odpowiednio za-
łączniki: nr 1A, nr 1B i nr 2).

§ 9.

Rejonowe i wojewódzkie komisje konkursowe organizują uroczyste zakoń-
czenie Konkursu na odpowiednim etapie połączone z ogłoszeniem wyników 
i  wręczeniem uczestnikom dyplomów i nagród.

§ 10.

Liczbę uczestników IV etapu – centralnego określa komunikat organizacyjny 
Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

§ 11.

Uroczyste zakończenie kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” odbędzie się w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie i będzie połączone z wręczeniem dyplomów i nagród.

Tryb odwoławczy
§ 12.

1. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych 
prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie dwóch dni od ogłoszenia 
wyników, w miejscu i w godzinach określonych przez przewodniczących 
komisji konkursowych poszczególnych etapów.

2. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu dwóch 
dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do właściwego organu:
• po etapie szkolnym do przewodniczącego szkolnej komisji konkurso-

wej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna;
• po etapie rejonowym do przewodniczącego rejonowej komisji kon-

kursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna;
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• po etapie wojewódzkim do przewodniczącego wojewódzkiej komisji 
konkursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna;

• po etapie centralnym do przewodniczącego Komitetu Organizacyjne-
go Konkursu. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

3. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.
4. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem po-

dejmują przewodniczący właściwych komisji konkursowych.

§ 13.

1. Laureatami Konkursu zostają uczestniczy III etapu – wojewódzkiego, któ-
rzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Liczba 
laureatów ze wszystkich typów szkół łącznie nie może być większa niż 50 
uczniów, w tym: 15 uczniów szkół podstawowych, 30 uczniów gimnazjów 
i 5 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wojewódzkie komisje kon-
kursowe mogą ustalić inny podział tytułu laureata.

2. Laureatom III etapu – wojewódzkiego, na podstawie Rozporządzeń, 
o  których mowa w § 2, przysługują następujące uprawnienia:
a) wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie ukończenia szkoły, 
b) celująca ocena z historii na świadectwie ukończenia klasy w danym 

roku szkolnym, 
c) zwolnienie ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawo-

wej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku, 
d) laureatom przysługuje również, niezależnie od kryteriów zawartych 

w  statucie danej szkoły przyjęcie do wybranego gimnazjum, / z wyłą-
czeniem gimnazjów prowadzących tylko oddziały dwujęzyczne, 

e) zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, 
f) przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie zarzą-

dzenia Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgim-
nazjalnych na dany rok szkolny, niezależnie od kryteriów zawartych 
w  statutach tych szkół.

3. Pozostali uczestnicy III etapu – wojewódzkiego uzyskują tytuł finalisty
tego etapu. Finalistom, na podstawie Rozporządzeń, o których mowa 
w  §  2, przysługuje prawo uzyskania dodatkowych punktów na świadec-
twie ukończenia szkoły.

4. Ostateczną listę laureatów i finalistów ustala wojewódzka komisja kon-
kursowa. Lista laureatów i finalistów Konkursu po zatwierdzeniu przez
kuratorów oświaty zostanie ogłoszona na stronie kuratorium w pierwszej 
połowie kwietnia danego roku szkolnego.
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5. Wyniki eliminacji z poszczególnych etapów Konkursu będą umieszczane 
na stronie internetowej www.losyzolnierza.pl

6. Laureaci i finaliści III etapu – wojewódzkiego, którzy byli uczniami klas
młodszych niż klasa VI szkoły podstawowej, klasa III gimnazjum lub kla-
sa III zasadniczej szkoły zawodowej – zachowują uzyskane uprawnienia 
do czasu ukończenia szkoły.

§ 14.

1. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i go-
dzinie nie przystąpią do Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postę-
powania konkursowego.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, 
w  warunkach zapewniających samodzielność pracy. Przed rozpoczęciem 
pracy pisemnej przewodniczący komisji przyjmuje od uczestników Kon-
kursu potwierdzenie woli przystąpienia do Konkursu.

3. Eliminacje pisemne przeprowadza się anonimowo. Prace są kodowane.
4. Uczestnik Konkursu musi mieć ważną legitymację szkolną.
5. Prace uczniów przechowuje komisja do czasu zamknięcia kolejnego etapu 

Konkursu.

Postanowienia końcowe 
§ 15.

1. W przypadku nikłego zainteresowania lub słabego poziomu przygotowa-
nia do Konkursu uczniów zasadniczych szkół zawodowych, komisje rejo-
nowe i wojewódzkie mogą zdecydować o rozdziale miejsc dla nich prze-
znaczonych pomiędzy uczniów pozostałych typów szkół. 

2. Pytania do Konkursu opracowuje zespół specjalistów (z MON, MEN, 
MSCDN), powołany przez Komitet Organizacyjny.

§ 16.

Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane w niniej-
szym regulaminie, rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.
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Program merytoryczny 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych

rok szkolny 2009/2010

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych 
młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego 
w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu poli-
tycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego, budzenie 
zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, 
popularyzowanie wśród młodzieży tematyki obronnej i wiedzy o losach żoł-
nierza oraz dziejach oręża polskiego, kształtowanie umiejętności kreatywno-
-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności 
pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi, wzbogacenie form 
współpracy z uczniem zdolnym.

Odznaczeni nauczyciele
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Temat przewodni Konkursu:
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 – od Cedyni do 

Orszy”
Zakres tematyczny Konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, szczególnie zainteresowanych hi-
storią oraz wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii, poszerzoną o treści po-
zaprogramowe. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię Polski i histo-
rię powszechną oraz dzieje oręża polskiego od X do XX w., z uwzględnieniem 
znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa bata-
listycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii
wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (odznaki i znaki honorowe).

Zadaniem uczestników każdego etapu Konkursu będzie:
• rozpoznawanie i interpretowanie różnego rodzaju źródeł historycz-

nych;
• analizowanie ekspozycji muzealnej i rozpoznawanie poszczególnych za-

bytków;
• analizowanie filmów fabularnych i dokumentalnych, fotografii, malar-

stwa batalistycznego i portretowego, literatury pięknej – poezji i pieśni;
• umiejętność posługiwania się mapą i szkicem graficznym;
• rozpoznawanie elementarnych treści z zakresu uzbrojenia, umunduro-

wania i symboliki wojskowej. 

Uczniowie biorący udział w Konkursie historycznym powinni spełniać 
następujące wymagania:

a) zapoznać się z tekstami historycznymi i literackimi ujętymi w podstawie 
programowej dla odpowiedniego typu szkół, a ponadto z zestawem lite-
ratury zamieszczonym w niniejszym programie;
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b) wykazać się znajomością zagadnień z zakresu historii, określonych 
w  podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zasad-
niczej szkoły zawodowej;  

c) swobodnie, płynnie i logicznie wypowiadać się na tematy związane 
z  problematyką Konkursu;

d) wykazać się umiejętnością wyrażania i uzasadniania własnych opinii 
przy zastosowaniu odpowiedniej argumentacji;

e) posługiwać się podstawowymi terminami i pojęciami historycznymi;
f) dostrzegać związki historii z innymi dziedzinami, m.in. sztuką i literaturą.

Ocenie będą podlegały również wiadomości i umiejętności opisane w stan-
dardach wymagań będących podstawą sprawdzianu przeprowadzanego po VI 
klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

Przebieg Konkursu:

I etap – szkolny – czas trwania 90 minut
II etap – rejonowy – czas trwania 120 minut
III etap – wojewódzki – czas trwania 120 minut
Zawody centralne – pięć konkurencji - czas trwania 180 min. (każda)
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WYKAZ LITERATURY
  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy”

Przygotowując się do pierwszych dwóch etapów Konkursu, wskazane jest ko-
rzystanie z:

• podręczników szkolnych,
• encyklopedii oraz leksykonów ogólnych i tematycznych,
• atlasów historii Polski,
• słowników historycznych i biograficznych,
• wydawnictw albumowych.

Uczestnicy III i IV etapu winni wykorzystać w szerokim zakresie wszelką do-
stępną dla nich literaturę obejmującą tematykę Konkursu.

Wymienione poniżej tytuły stanowią listę książek przydatnych do pogłębienia 
wiedzy historycznej.

• Adamczyk-Szczecińska H., Mańkowska A., Zalewska K., Słownik szkolny. 
Postacie historyczne,  Warszawa 1997.

• Atlas historii Polski, mapy, komentarze, Warszawa 2000.
• Bałdowski J., Grunwald i okolice, Warszawa 1983.
• Baszkiewicz J., Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968.
• Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, Warszawa 1967. 
• Bogucka M., Dawna Polska, Warszawa 1974. 
• Bogucka M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974.
• Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk, Warszawa 1978.
• Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981.
• Bunsch K., Warna 1444, Warszawa 1971.
• Ciejka M., Notatki z lekcji historii. Starożytność i Średniowiecze, Kraków 

2001.
• Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego. Księga IX, 

Warszawa 1975.
• Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego. Księga X 

1370-1405, Warszawa 1981.
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• Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego. Księga X i XI 
1406- 1412, Warszawa 1982.

• Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego. Księga XI 
1415-1450,  Warszawa 1985.

• Dzieje Polski pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa 1976.
• Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje od czasów najdawniej-

szych do współczesności, Warszawa 1996.
• Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.
• Gall Anonim, Kronika Polska. Przekład Roman Grodecki, Wrocław 1965. 
• Garlicki A., Poczet królów i władców polskich, Warszawa 1978.
• Górski K., Pokój toruński 1466 roku i jego znaczenie dla Polski, Warszawa 

1966.
• Grabski A. F., Bolesław Chrobry 967-1025, Warszawa 1970.
• Grabski A. F., Mieszko I 930-992, Warszawa 1973.
• Grabski A. F., Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warsza-

wa 1959.
• Hensel W., Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów, w: Początki 

państwa polskiego. Księga tysiąclecia, Poznań 1962, t. I.
• Jasienica P., Polska Jagiellonów, Warszawa 1988.
• Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1989.
• Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.
• Klubówna A., Kazimierz Wielki, Warszawa 1967.
• Klubówna A., Ostatni z wielkich Piastów, Warszawa 1982.
• Koskowski A., Pod murami Malborka, Warszawa 1985.
• Kosman M., Jagiełło królem Polski, Warszawa 1987.
• Kozielski S., Polska broń. Broń palna, Wrocław 1975. 
• Krakowski S., Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII w., Warszawa 

1956.
• Kronika Thietmara, opracowanie M. Z. Jedlicki, Poznań 1953.
• Krwawicz M., Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża w dawnych 

wiekach, Warszawa 1961. 
• Kuczyński S. M., Bitwa pod Grunwaldem, Katowice 1985.
• Kuczyński S. M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1987.
• Kuczyński S. M., Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, 

Warszawa 1987.
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• Latoś H., Władysław Łokietek 1260-1333, Warszawa 1969.
• Lisowska-Niepokólczycka A., Wielki król, Warszawa 1977.
• Maleczyński M., Bolesław III Krzywousty, Warszawa 1975. 
• Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce, Wro-

cław 1974.
• Miśkiewicz B., Wojskowość polska w okresie wczesnofeudalnym, w: Historia 

wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972.
•  Mitkowski J., Bolesław Krzywousty, Warszawa 1981.
• Nadolski A., Grunwald, Łódź 1986. 
• Nadolski A., Polska broń. Broń biała, Wrocław 1974.
• Nadolski A., Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa pol-

skiego, w: Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, Poznań 1962, t. I. 
• Nowak T., Władysław Łokietek – polityk i dowódca, Warszawa 1978.
• Nowak T., Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce, Warszawa 1965.
• Nowak T., Wimmer J., Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981. 
• Nowiński K., Obrona Głogowa, Warszawa 1986.
• Olejnik K., Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego, 

Poznań 1966.
• Olejnik K., Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII w., Poznań 

1976. 
• Pajewski J., Buńczuki i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 

1978.
• Pietras Z. S., Kazimierz Odnowiciel, Katowice 1979.
• Pietras Z. S., Mieszko II 990-1034, Warszawa 1972.
• Poczet Królów i Książąt Polskich, Warszawa 1987.
• Sienkiewicz W., Słownik historii Polski, Warszawa 2005.
• Snoch B., Słownik szkolny. Terminy i pojęcia  historyczne, Warszawa 1990.
• Topolski J., Historia Polski, Poznań 2003.
• Tyszkiewicz J., Mórawski K., Krzyżacy, Warszawa 1979.
• Werner J., Polska broń. Łuk i kusza, Wrocław 1976.
• Wimmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.
• Wrzonkowska Z., Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII 

do  XIV w., Łódź 1976.
• Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982.
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• Wyrozumski J., Kazimierz Wielki i jego dzieło 1333-1370, Kraków 1971. 
• Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, Warszawa 1953-1961, 

z.  I – IV.
• Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, Warszawa 1965-1966, t. I.
• Zientara B., Henryk Brodaty, Wrocław 1978.
• Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 1960 (al-

bum z rysunkami Bronisława Gembarzewskiego), Warszawa 1960, t. I. 
• Żygulski Z., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wscho-

du, Warszawa 1975.

Zeszyty historyczne: 
• Labuda G., Pierwsze państwo polskie. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, 

Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Kiryk F., Wielki król i jego następca. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, 

Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Samsonowicz H., Łokietkowe czasy. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, 

Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Olejnik K., Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków. Dzieje Narodu i Pań-

stwa Polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Jasiński T., Przerwany hejnał. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Krajo-

wa Agencja Wydawnicza.
• Jureczko A., Testament Krzywoustego. Dzieje Narodu i Państwa Polskie-

go, Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Potkowski E., Grunwald 1410. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Krajo-

wa Agencja Wydawnicza.
• Swoboda W., Warna 1944. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Krajowa 

Agencja Wydawnicza.
• Biskup M., Wojna trzynastoletnia. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, 

Krajowa Agencja Wydawnicza.
• Historia Rzeczypospolitej. Władcy Polski, „Rzeczpospolita” dodatek.
• Historia Rzeczypospolitej. Zwycięstwa oręża polskiego, „Rzeczpospolita” 

dodatek.
• Kronika Polski, Kraków 1998, wyd. Kluszczyński.



Zał. Nr 2.
WZORY PROTOKOŁÓW 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ I, II i III etapu 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO 
W LATACH 972 – 1514 OD CEDYNI DO ORSZY”

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Szkoła Razem 
punktów Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Do protokołu załączamy adres szkoły oraz nauczyciela (opiekuna) 
prowadzącego

Skład Komisji Konkursowej

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 miejscowość i data    pieczątka z adresem szkoły   
         (dot. tylko I etapu Konkursu)
……………………………………………………   …………………………………….……………



ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Sekretariat Konkursu:
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”

09-400 Płock ul. Gałczyńskiego 26
tel. kom. 607 46 36 33
fax. (0 24) 366 53 69

e-mail: konkurs@losyzolnierza.pl
www.losyzolnierza.pl

Informator dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej




