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Konkurs jest przeznaczony dla uczniów:  

- Technikum (klasy I-V) 

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:  

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

1901–2000, określonymi odpowiednio w podstawie programowej historii szkoły 

ponadpodstawowej  

➢ znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1901–2000, wykraczających poza podstawę 

programową szkoły ponadpodstawowej  

➢ wiedzą dotyczącą dziejów Polski w latach 1901–2000, z uwzględnieniem znajomości sylwetek 

polskich dowódców i znanych osób, broni i barwy, architektury obronnej, topografii 

wojskowej, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego. 

 Zadania pisemne na poszczególnych etapach Konkursu obejmować będą:  

I etap – ,,Kocioł Bałkański’’:  

wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii Europy w latach 1914–1939 (od zamachu 

w Sarajewie do prowokacji Gliwickiej) określone w podstawie programowej;  

zagadnienia z historii Polski w latach 1914–1939 (od zamachu w Sarajewie do prowokacji Gliwickiej) 

wykraczające poza podstawę programową. 

II etap – ,, Overlord’’:  

wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii Europy w latach 1939–1989 (od ataku III 

Rzeszy na Polskę do upadku komunizmu w Polsce) określone w podstawie programowej; 

zagadnienia z historii Polski w latach 1939–1989 (od ataku III Rzeszy na Polskę do upadku komunizmu 

w Polsce) wykraczające poza podstawę programową. 

III etap – ,,Złota Trójka’’, teleturniej: 

wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1901–2000 zawarte 

w podstawie programowej;  

wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1901–2000 

wykraczające poza podstawę programową. 

  

 

 



Wybrane pozycje literatury:  

Wielecki H., Polski mundur wojskowy 1918–1939, Warszawa 2016. Nowa Era.,  

Atlas Historyczny. Od Starożytności do Współczesności. Liceum ogólnokształcące i technikum 100-

149s. Warszawa 2019.,  

A. Dziurki, Od niepodległości do niepodległości., 

J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989., 

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918., 

B. Borkowski, Ku wojnie, Ożarów Mazowiecki 2021., 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. Komitet Organizacyjny Konkursu 


