
Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 
 

 
I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu: 

 
Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs przyrodniczy, 
d) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 
Gimnazjum: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  
d) Jan Paweł II –  Polak i Europejczyk. 

 
III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 
 
 
I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu: 

 
Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 
Gimnazjum: 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  
d) Jan Paweł II – wychowawca młodzieży, 

 
 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017 
 
 

 
I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej 
co najmniej jednego przedmiotu: 

 
 
Szkoła Podstawowa: 
 

a) Konkurs języka polskiego,  
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 
Gimnazjum: 
 

a) Konkurs języka polskiego,  
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs języka hiszpańskiego, 
n) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) „Lech Kaczyński – historia najnowsza”, 
d) „Trzy matki Jan Paweł II –  Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”. 

 
III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2017/2018 
 
 
 

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu: 

 
Szkoła Podstawowa: 
 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs informatyczny miniLOGIA. 

 
Gimnazjum: 
 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs języka hiszpańskiego, 
n) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”, 
d) „Habemus Papam. Jan Paweł II – papież przełomów” 
e) „Protesty czerwca 1976r. – drogą do wolności”. 

 
 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Konkursy, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019 
 
I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu: 

 
Szkoła Podstawowa: 
 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs języka hiszpańskiego, 
n) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
Gimnazjum: 
 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs języka hiszpańskiego, 
n) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”, 
b) „Jan Paweł II – papież wolności” 
c) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

 
 
 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Konkurs Wiedzy o Mazowszu 
b) Konkurs Kultury Klasycznej, 
c) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 



 
 

Laureaci ww. konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
Finaliści konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów tematycznych 
i interdyscyplinarnych otrzymują punkty zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzeń w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego         
(Dz. U. z 2017r. poz. 610 – po podstawówce, Dz. U. z 2017r. poz. 586 – po gimnazjum): 
 
Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego (z różnych przedmiotów) –  10 pkt,  
Za 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych)  
– 7 pkt,  
Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych) – 
5 pkt, 
Za tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 
Za tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt, 
Za tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt; 
 
W przypadku Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”: 
 
Za tytuł laureata etapu ogólnopolskiego  – 7 pkt, 
Za tytuł finalisty etapu ogólnopolskiego – 5 pkt. 
 
 
Ww. osiągnięcia mogą być uzyskane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub                     
I-III gimnazjum. 


