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Konkurs jest przeznaczony dla uczniów: 

– szkoły podstawowej (klasy IV–VII); 

– gimnazjum (klasy II–III); 

– branżowej szkoły I stopnia (klasa I) i oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (klasa II i III). 

 

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się: 
 

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 

1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej, 

gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej; 

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę 

programową szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej 

szkoły zawodowej; 

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem 

znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, 

sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego. 

Zadania pisemne na poszczególnych etapach Konkursu obejmować będą: 
  

na I etapie – szkolnym  

– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 

1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone 

w podstawach programowych. 

 

na II etapie – rejonowym  

– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 

1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone 

w podstawach programowych; 

– zagadnienia z historii Polski w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania 

przez Polskę niepodległości) wykraczające poza podstawy programowe; 

– wiedzę dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej 

do odzyskania przez Polskę niepodległości). 

 

na III etapie – wojewódzkim  

– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 

1887–1922 wykraczające poza podstawy programowe; 

– wiedzę dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922. 
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Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.
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