
REGULAMIN 

OLIMPIADY TEMATYCZNEJ 

„LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO...” 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Olimpiada „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO...”, zwana dalej 

olimpiadą, jest trójstopniową olimpiadą tematyczną, powołaną na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji konkursów 

i olimpiad przedmiotowych (Dz. U. Nr 13, poz. 125), zwanego dalej rozporządzeniem. 

2. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego 

pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli  

i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. 

Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, 

uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych,  

a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym 

obowiązku obrony Ojczyzny. 

 

II. OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR 

3. Olimpiada, rozgrywana od 1994 roku, jako konkurs historyczny o tej samej nazwie, 

od  2007 r. mająca status olimpiady tematycznej, jest organizowana przez: 

– Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (05-070 Warszawa, ul. Oleandrów 5, 

biuro: 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 25, tel. 22-8-420-425, 

www.muzeumpilsudski.pl ), którego zadaniem jest inicjowanie zainteresowania 

historią i dziedzictwem narodowym, prowadzenie działalności edukacyjnej  

i popularyzatorskiej; muzeum reprezentowane jest przez dyrektora Krzysztofa 

Jaraczewskiego; 

– Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego (01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5), w strukturze którego działa 

Zakład Badań nad Wojskowością; wydział reprezentowany jest przez dziekana, ks. 

prof. zw. dr hab. Kazimierza Łataka; 

– Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (00-

909 Warszawa, ul. Stefana Banacha 2), które m.in. prowadzi i upowszechnia w 

Siłach Zbrojnych badania naukowe w zakresie historii wojskowości; centrum jest 

reprezentowane przez dyrektora prof. dr hab. Aleksandrę Skrabacz. 

4. Organizatorzy przeznaczają na organizację olimpiady część niezbędnych środków 

rzeczowy i finansowych, oddelegowują do prowadzenia olimpiady podległych  

im pracowników, starają się pozyskać dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

wsparcie sponsorów, w kwotach umożliwiających realizację celów olimpiady.  

5. Olimpiadą kieruje powołany przez organizatorów Komitet Główny z siedzibą  

w Warszawie. W jego skład wchodzą po 3 osoby delegowane przez organizatorów oraz 

dokooptowani przez Komitet Główny pracownicy naukowi, edukatorzy i nauczyciele 

akademiccy, nauczyciele i metodycy nauczania historii oraz oficerowie Wojska Polskiego. 

6. Organizatorzy mają prawo do:  

a) Reprezentowania olimpiady na zewnątrz; 

b) Współpracy z partnerami zewnętrznymi, 

a na wniosek Komitetu Głównego do: 

c) Anulowania wyników zawodów poszczególnych stopni, w skali regionalnej  

i ogólnopolskiej, nakazania ich powtórzenia w razie wystąpienia istotnych nieprawidłowości 

naruszających regulamin olimpiady; 

d) Wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady; 

e) Rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady  

i jej uczestników.  

 

 

 

http://www.muzeumpilsudski.pl/


III. ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU GŁÓWNEGO 

7. Komitet Główny kieruje wszystkimi pracami organizacyjnymi, merytorycznymi i 

finansowymi związanymi z przeprowadzeniem Olimpiady i za swe decyzje jest 

odpowiedzialny przed organizatorami Olimpiady. W szczególności Komitet Główny, jest 

odpowiedzialny za: 

a) Spopularyzowanie w społeczeństwie, a szczególnie wśród nauczycieli i uczniów idei  

olimpiady; 

b) Zorganizowanie struktury organizacyjnej, komitetów okręgowych, międzyszkolnych 

oraz komisji egzaminacyjnych;  

c) Przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady oraz ich dystrybucję; 

d) Przeprowadzenie olimpiady zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, w tym 

rezerwację sal, zapewnienie wyżywienia, noclegów, a także uroczystego zakończenia 

zawodów finałowych;  

e) Prowadzenie dokumentacji programowej i organizacyjnej olimpiady; 

f) Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji finansowej; 

g) Rozstrzyganie odwołań oraz problemów i sporów wynikłych w czasie realizacji 

olimpiady. 

8. Prace Komitetu Głównego są realizowane przy pomocy Sekretariatu, który mieści się 

w siedzibie biura organizatora – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

9. Komitet Główny spośród swoich członków wybiera, w obecności co najmniej połowy 

członków, większością głosów na trzyletnią kadencję: Przewodniczącego i dwóch 

Wiceprzewodniczących reprezentujących trzech organizatorów Olimpiady oraz Sekretarza 

Naukowego. Skład Komitetu Głównego jest opublikowany na stronie internetowej Muzeum 

Józefa Piłsudskiego i organizatorów olimpiady. 

10. Nowych członków Komitetu Głównego powołują oraz odwołują dotychczasowych 

organizatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Komitetu Głównego. 

11. Przewodniczący kieruje pracami Olimpiady we współpracy  

z Wiceprzewodniczącymi i Sekretarzem Naukowym oraz sekretariatem Olimpiady (księgowy 

i sekretarz).   

12. Funkcje pełnione w Komitecie Głównym są funkcjami honorowymi.  

13. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy decydującym 

głosie Przewodniczącego.  

14. Komitet Główny: powołuje: 

a) Sekretariat Olimpiady; 

b) Komitety Okręgowe (II stopnia – wojewódzkie).  

c) Komisje opracowujące zadania dla zawodów poszczególnych stopni; 

d) Centralną Komisję Egzaminacyjną;  

e) Inne zespoły niezbędne w bieżących pracach olimpiady, w tym do rozpatrzenia 

odwołań, skarg i rozwiązania problemów powstałych podczas realizacji olimpiady.  

15. Komitet Główny ogłasza na każdy rok szkolny (nie później niż do końca czerwca 

poprzedniego roku szkolnego) komunikat organizacyjny, w którym zawarte są: 

a) Zakres merytoryczny (chronologiczny) i tematyka olimpiady; 

b) Wykaz literatury; 

c) Terminarz zawodów kolejnych stopni oraz terminarz zgłoszeń i przesyłania 

protokółów z wynikami zawodów; 

d) Inne szczegółowe postanowienia organizacyjne i finansowe. 

 

IV. STRUKTURA OLIMPIADY 

16. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje przewodniczących Komitetów  

Okręgowych (II stopnia – wojewódzkich) i zatwierdza proponowany przez nich skład 

Komitetów Okręgowych, powołanych spośród pracowników naukowych, nauczycieli  

i wizytatorów Kuratoriów Oświaty oraz oficerów Wojska Polskiego. Komitety okręgowe, 

zgodnie z paragrafem §8 rozporządzenia MEN  mogą współdziałać z Kuratoriami Oświaty. 

Komitety Okręgowe powołują okręgowe komisje egzaminacyjne umożliwiające sprawne 

przeprowadzenie zawodów, liczące nie mniej niż trzech jurorów i organizują zawody II 



stopnia – okręgowe. Skład i adresy komitetów okręgowych są opublikowane na stronie 

internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  

17. Przewodniczący Komitetów Okręgowych powołują przewodniczących Komitetów 

Międzyszkolnych (I stopnia – rejonowych) oraz zatwierdzają proponowany przez nich skład 

komitetów międzyszkolnych i międzyszkolnych komisji egzaminacyjnych umożliwiających 

sprawne przeprowadzenie zawodów, liczących nie mniej niż trzech jurorów. Komitety 

międzyszkolne, zgodnie z paragrafem §8 rozporządzenia MEN mogą współdziałać  

z delegaturami i oddziałami zamiejscowymi Kuratoriów Oświaty. Komitety międzyszkolne 

organizują zawody I stopnia – międzyszkolne. Liczbę i zasięg działania Komitetów 

Międzyszkolnych na terenie województwa określa Komitet Okręgowy aby uzyskać 

proporcjonalną liczbę uczestników w każdym rejonie. Skład i adresy Komitetów 

Międzyszkolnych są opublikowane na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego  

w Sulejówku.    

18. Szkolne komisje kwalifikacyjne przeprowadzające fakultatywnie tzw. etap zerowy 

w szkołach, powoływane są przez dyrektorów szkół na wniosek nauczycieli prowadzących.  

 

V. UCZESTNICY OLIMPIADY I ICH UPRAWNIENIA 

19. Uczestnikami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych: liceów 

ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów 

ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie wszystkich innych typów 

szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania 

świadectwa dojrzałości, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1, 

zainteresowani tematyką i celami olimpiady. 

20. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie: 

a) Polskich gimnazjów wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia wykraczające 

poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami olimpiady. 

Uczniowie tacy tworzą odrębną kategorię uczestników, podlegająca odrębnej kwalifikacji 

równoległą z klasyfikacją uczniów ze szkół ponad-gimnazjalnych. 

b) Zasadniczych szkół zawodowych wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia 

wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami 

olimpiady. Uczniowie tacy tworzą odrębną kategorię uczestników, podlegająca odrębnej 

kwalifikacji równoległą z klasyfikacją uczniów ze szkół ponad-gimnazjalnych.  

Dopuszczenie do udziału w Olimpiadzie uczniów z gimnazjów i szkół zawodowych 

ogłoszone będzie w komunikacie organizacyjnym. 

21. Uczestnikami Olimpiady, mogą być także uczniowie ze szkół odpowiadających ww. 

stopniom  organizacyjnym spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy z tych szkół 

tworzą strukturę odrębnego okręgu, z pominięciem zawodów międzyszkolnych. Rolę 

Komitetu Okręgowego pełni dla nich Komitet Główny Olimpiady. 

22 Uczeń pragnący wziąć udział w Olimpiadzie zgłasza się do nauczyciela 

prowadzącego i wypełnia zgłoszeniową kartę identyfikacyjną. Nauczyciel, po 

przeprowadzeniu kwalifikacji szkolnych, na podstawie karty identyfikacyjnej zgłasza 

uczestnika pocztą elektroniczną do komitetu międzyszkolnego lub okręgowego Olimpiady. 

Wzór zgłoszeniowej karty identyfikacyjnej stanowi załącznik Nr 1. do Regulaminu. 

23. Uczestnik przystępując do olimpiady zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu i terminarza, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania 

nauczyciela o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, zwłaszcza  

w nagłych wypadkach lub zastrzeżeniach dotyczących przebiegu Olimpiady.  

24. Udział uczestników Olimpiady w zawodach wszystkich szczebli jest bezpłatny. 

Organizatorzy Olimpiady pokrywają koszty: 

a) przygotowania zadań zawodów wszystkich stopni Olimpiady;  

b) sprawdzania zadań zawodów okręgowych i finałowych. 

c) wyżywienia w zawodach okręgowych; 

d) wyżywienia, transportu, zakwaterowania i ubezpieczenia podczas zawodów finałowych. 

25. Uczestnicy mają prawo wglądu do rozwiązanych przez siebie zadań oraz składania 

odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnych w trybie odwoławczym. 



26. Uczestnicy niepełnosprawni mają prawo do ułatwień, które nie mogą mieć wpływu 

na wynik zawodów, np. ułatwienia dla uczniów niedowidzących, niedosłyszących, 

niesprawnych ruchowo itp. Organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby w miarę 

możliwości organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach aby nie wykluczały one 

udziału ww. uczniów. 

27. Okręgowe i międzyszkolne komisje egzaminacyjne wystawiają wszystkim 

uczestnikom dyplomy, a uczestnikom, którzy osiągnęli ponad 60% możliwych do zdobycia 

punktów, zaświadczenia o osiągniętych wynikach w zawodach okręgowych  

i międzyszkolnych. Wzór zaświadczenia podany jest w załączniku Nr 2 do regulaminu. 

28. Komitet Główny na podstawie protokółu głównej komisji egzaminacyjnej wydaje 

uczestnikom – laureatom i finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego w załączniku 

do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1. Zaświadczenia są podpisane przez 

przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady. Wzór zaświadczenia podany jest  

w załączniku Nr 2 do regulaminu. 

29. Zwycięzcy Olimpiady (laureaci i finaliści) starający się o przyjęcie do szkół 

wyższych korzystają z preferencji przyznanych mocą uchwał senatów poszczególnych szkół 

(art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym; Dz.U. 2005, Nr 164, 

poz. 1365). 

30. Laureaci zawodów okręgowych ze szkół gimnazjalnych starający się o przyjęcie do 

szkół ponadgimnazjalnych korzystają z punktów preferencyjnych przyznawanych przez 

Kuratorów Oświaty na podstawie zaświadczenia wydanego przez komisje wojewódzkie. 

31. Uroczyste zakończenie kolejnych edycji Olimpiady „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE 

ORĘŻA POLSKIEGO...” odbywa się w Warszawie lub w innym mieście i jest połączone  

z wręczeniem laureatom i finalistom oraz nauczycielom dyplomów i nagród oraz 

zaświadczeń, o których mowa w pkt. 27. 

 

VI. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

32. Zawody olimpiady mają charakter indywidualny i przeprowadzane są w trybie 

fakultatywnych kwalifikacji szkolnych (tzw. etapu zerowego) oraz obowiązkowych 

zawodów: międzyszkolnych (rejonowych – I stopnia); okręgowych (wojewódzkich – II 

stopnia) i centralnych (finałowych – III stopnia). Terminy przeprowadzenia zawodów 

ogłaszane są w komunikacie organizacyjnym. 

a) Wszyscy nauczyciele prowadzący uczniów uczestniczących w Olimpiadzie 

(niezależnie od przeprowadzania lub nie – kwalifikacji szkolnych) zobowiązani są do 

wypełnienia i podpisania Zgłoszeniowej Karty Identyfikacyjnej Nauczyciela którą należy 

przesłać pocztą na adres Sekretariatu Olimpiady: Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego, ul. 

Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

33. Zadania niezbędne do przeprowadzenia zawodów szczebli: 

a) Kwalifikacji szkolnych, przekazywane są do szkół drogą elektroniczną na adres e-

mail nadawcy po zgłoszeniu do 15 października zamiaru przeprowadzenia tzw. etapu 

zerowego na adres e-mail: olimpiada@muzeumpilsudski.pl; 

b) Międzyszkolnego (rejonowego – I stopnia) i okręgowego (wojewódzkiego –  

I stopnia) przekazywane są przez Komitet Główny – komitetom okręgowym  

i międzyszkolnym w czasie umożliwiającym sprawne ich przeprowadzenie zgodnie  

z przyjętym terminarzem; 

c) Centralnego (finałowego – III stopnia) są przygotowywane przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną i pozostają utajnione do rozpoczęcia zawodów.  

34. Prace i zadania oceniają: szkolne komisje kwalifikacyjne oraz komisje 

egzaminacyjne: międzyszkolne, okręgowe i główna, według zasad ustalonych przez Komitet 

Główny, który przesyła klucz odpowiedzi, kryteria i skalę ocen. Wyniki zawodów kolejnych 

stopni, po przeprowadzeniu każdego z nich, ogłaszane są w ciągu 7 dni na stronie 

internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku lub stronach internetowych 

kuratoriów. Punktacja jest podana na testach i kartach zadań.  

35. Podczas zawodów I, II i III stopnia uczestnicy powinni mieć ze sobą legitymację 

szkolną. Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani innych 
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elektronicznych nośników pamięci. W części ustnej (np. prezentacji) uczniowie mogą 

korzystać z notatek, ale nie czytać.  

36. Kwalifikacje szkolne (tzw. etap zerowy) przeprowadzają szkolne komisje 

kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów szkół na wniosek nauczycieli prowadzących, na 

następujących zasadach:  

a) Kwalifikacje polegają na rozwiązaniu zadań pobranych drogą internetową przez 

nauczycieli prowadzących ze strony internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  

b) Zadania mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych, omówienia  

wybranych zagadnień, przygotowania tekstu lub prezentacji na temat związany  

z problematyką Olimpiady. Kryteria oceny prezentacji zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

c) Tryb i zasady przeprowadzenia kwalifikacji szkolnych określają szkolne komisje 

kwalifikacyjne.  

d) Szkolne komisje kwalifikują do zawodów międzyszkolnych – rejonowych (I stopnia) 

do trzech uczestników ze szkoły, wyjątkowo czterech w przypadku uzyskania równej liczby 

punktów.  

37. Zawody międzyszkolne (rejonowe – I stopnia) przeprowadzają Komitety 

Międzyszkolne  na następujących zasadach:  

a) Zawody polegają na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami 

zamkniętymi wielokrotnego wyboru (70% – wartości punktowej) oraz pytaniami otwartymi 

(30% wartości punktowej), obejmującymi podstawę programu nauczania historii  

w gimnazjum i I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. 

b) Zawody I stopnia odbywają się na terenie szkół lub w innych pomieszczeniach 

wskazanych przez Komitety Międzyszkolne i trwają 120 min. lub dłużej, jeżeli zostało to 

ogłoszone w komunikacie organizacyjnym; 

c) Komitety Międzyszkolne kwalifikują do zawodów okręgowych (II stopnia – 

wojewódzkich) – 5 uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, spośród tych 

którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. W przypadku, gdy 

większa liczba uczniów zdobędzie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów, 

decyzję w sprawie ich ewentualnego zakwalifikowania do zawodów okręgowych podejmuje 

Komitet Główny, na podstawie wyników ogólnopolskich. 

d) Komitety międzyszkolne przesyłają do komitetów okręgowych, w ciągu 14 dni po 

przeprowadzeniu zawodów I stopnia, listy uczestników wraz z protokółami komisji 

egzaminacyjnych, zawierających dane uczniów oraz liczbę uzyskanych punktów,  

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.  

38.  Zawody okręgowe (wojewódzkie – II stopnia) przeprowadzają Komitety 

Okręgowe na następujących zasadach:  

a) Zawody polegają na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami 

zamkniętymi wielokrotnego wyboru i otwartymi, obejmującymi zakres programu nauczania 

szkoły ponadgimnazjalnej i wykraczającymi poza ten program, zgodnie z podaną na każdy 

rok bibliografią podstawową i uzupełniającą. Zadania testowe mają charakter 

interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z zakresu historii, geografii, ekonomii, literatury 

polskiej, plastyki, itd. Zadania mogą mieć także charakter interpretacji źródła historycznego 

lub problemu badawczego. Dodatkowo uczniowie przygotowują 10 minutową prezentację na 

jeden z tematów podanych do wyboru przez Komitet Główny, podany na stronie internetowej 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w terminie jednego miesiąca przed zawodami okręgowymi. 

(Wartość testu stanowi 70% wartości punktowej, prezentacja 30% wartości punktowej.) 

Wiedza wymagana w zawodach tego stopnia Olimpiady wykracza poza podstawę programu 

nauczania historii w zakresie poszerzonym na IV etapie edukacyjnym. Jej ramy wyznaczają 

lektury podane w wykazie bibliografii, zestawionej w każdej edycji olimpiady. Kryteria 

oceny prezentacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku. 

b) Zawody II stopnia odbywają się na terenie szkół, lub w innych pomieszczeniach 

wskazanych przez Komitety Okręgowe i trwają 120 min. część pisemna i po 10 min. dla 

każdego ucznia na prezentację.  



c) Komitety Okręgowe kwalifikują do zawodów centralnych (III stopnia) – 3 

uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, spośród tych którzy uzyskali co 

najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. W przypadku, gdy większa liczba uczniów 

zdobędzie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów, decyzję w sprawie ich 

ewentualnego zakwalifikowania do zawodów centralnych podejmuje Komitet Główny, na 

podstawie wyników ogólnopolskich. 

d) Komitety Okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego, w ciągu 14 dni po 

przeprowadzeniu zawodów II stopnia, listy uczestników wraz z protokółami komisji 

egzaminacyjnych, zawierających dane uczniów oraz liczbę uzyskanych punktów, z  

zastrzeżeniem trybu odwoławczego. 

39. Komisje egzaminacyjne międzyszkolne i okręgowe sporządzają odpowiednio 

protokóły zawodów I i II stopnia, które przekazują wraz listami wszystkich uczestników oraz 

pisemnymi testami uczniów zakwalifikowanych do wyższego stopnia zawodów – komitetom 

tych stopni. Pozostałe pisemne testy uczniów nie zakwalifikowanych do zawodów wyższego 

stopnia komitety międzyszkolne i okręgowe przechowują do upływu terminu składania 

odwołań. Wzór protokółu międzyszkolnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej stanowi 

załącznik Nr 4 do regulaminu. 

40. Zawody centralne (finałowe – III stopnia) organizuje Komitet Główny na 

następujących zasadach:  

a) Zawody polegają na rozwiązaniu zadań w kilku konkurencjach (broń i barwa, 

geografia militarna, malarstwo batalistyczne, biografistyka, Warszawa, film i kroniki 

filmowe, fotografia wojenna, poezja, pieśń wojenna i wojskowa, interpretacja źródła 

historycznego), a także przygotowaniu prezentacji i oprowadzaniu po wybranych losowo 

obiektach historycznych w Warszawie i na Mazowszu lub fragmencie Muzeum Wojska 

Polskiego, a także opisaniu wybranego losowo eksponatu muzealnego. Wiedza wymagana w 

zawodach tego stopnia Olimpiady wykracza poza podstawę programu nauczania historii w 

zakresie poszerzonym na IV etapie edukacyjnym. Jej ramy wyznaczają lektury podane w 

wykazie bibliografii w każdej edycji olimpiady.  

b) Zawody odbywają się w Warszawie i okolicach, na terenie muzeów i placówek 

naukowych umożliwiających realizację zadań tego etapu Olimpiady. Zawody składają się z 

kilku konkurencji trwających od 45 – do 75 minut każda, zaś prezentacje – 10 minut 

c) Zawody III stopnia mogą być poprzedzone zadaniem polegającym na przygotowaniu 

przez uczestników zakwalifikowanych do zawodów tego stopnia – samodzielnej pracy 

pisemnej na temat określony przez Komitet Główny.  

d) Tytuł laureatów Olimpiady uzyskują uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów i zajęli pierwsze dziesięć miejsc w klasyfikacji generalnej oraz uczestnicy, którzy 

zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach finałowych, pod warunkiem 

uzyskania nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów;  

e) Tytuł finalistów Olimpiady uzyskują pozostali uczestnicy zawodów centralnych pod 

warunkiem uzyskania nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.   

d) Komitet Główny, z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, na podstawie protokółu 

głównej komisji egzaminacyjnej wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia według wzoru 

określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1. Zaświadczenia są 

podpisane przez przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

41. Komisje Egzaminacyjne szczebla I i II oraz szkolne komisje kwalifikacyjne mogą, 

na życzenie uczestników,  udostępniać do wglądu prace, testy i zadania, w ciągu trzech dni po 

ogłoszeniu wyników. Prace nie mogą być fotografowane, kopiowane, ani wynoszone z 

pomieszczenia, gdzie zostały udostępnione, przeglądane tylko w obecności członka komisji 

egzaminacyjnej.  

42. Odwołania od wyników muszą być złożone na piśmie, zawierać zarzuty lub uwagi 

do zakwestionowanej decyzji. w przypadku:  

a) kwalifikacji szkolnych – składać je należy do Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej w 

ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników; będą one rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia odwołania.  



b) zawodów międzyszkolnych – składać je należy do Komitetów Międzyszkolnych w 

ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników; będą one rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia odwołania.  

c) zawodów okręgowych – składać je należy do Komitetu Okręgowych w ciągu 7 dni od 

dnia ogłoszenia wyników; będą one rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

odwołania. 

d) zawodów centralnych – składać je należy do Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od 

dnia ogłoszenia wyników; będą one rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

odwołania. 

43. Komisje są zobowiązane wskazać błędne oceny, ale nie udostępniają kluczy 

odpowiedzi. Jeżeli ww. struktury Olimpiady uznają odwołania za uzasadnione, dokonają 

sprostowań w protokółach, jeśli uznają za nieuzasadnione – przekazują wniosek strukturze 

wyższej, która podejmuje ostateczną decyzję.  

 

SPECJALNE OKOLICZNOŚCI 

44. W sytuacji nagłej choroby lub wypadków losowych, gdy uczestnik olimpiady nie 

stawi się na kwalifikacje szkolne, mogą one się odbyć w innym terminie, ale nie później niż 7 

dni od daty egzaminu. Decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu podejmują szkolne 

komisje kwalifikacyjne. W przypadku zawodów I, II i III stopnia nie ma możliwości 

wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu.  

45. Komitet Główny dołoży starań, aby terminy zawodów międzyszkolnych i 

okręgowych nie pokrywał się z terminami zawodów innych olimpiad. W przypadku gdy 

zawody I i II stopnia pokrywają się z terminami zawodów innych olimpiad, możliwe jest 

przeprowadzenie egzaminu w innych godzinach, na warunkach uzgodnionych z komisjami 

egzaminacyjnymi odpowiednich stopni.  

46. W przypadku naruszenia przez uczestnika regulaminu Olimpiady, korzystania z 

niedozwolonych form pomocy, wykrycia plagiatu, a także prezentowania postawy niegodnej 

ucznia – Komitet Główny, na wniosek Komisji każdego szczebla, może na każdym etapie 

zdyskwalifikować i wykluczyć uczestnika. W przypadku wykrycia plagiatu po zakończeniu 

zawodów, możliwe jest odebranie uprawnień laureata i finalisty. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

47. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Komitet Główny w porozumieniu z organizatorami. 

48. Regulamin niniejszy zastępuje dotychczasowy Regulamin Olimpiady „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego” z 2007 roku. 

49. Regulamin niniejszy został przyjęty przez organizatorów i wchodzi w życie z dniem 

28 marca 2013 r., w edycji olimpiady obowiązującej w roku szkolnym 2013–2014. 

 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(–) ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak 

Dyrektor 

Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku  

 (–) Krzysztof Jaraczewski  

 

 

Dyrektor 

Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Ministerstwa Obrony Narodowej  

(–) prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz 

 

 

 

 



– – – 

 

Załącznik Nr 1. (do pkt. 22. Regulaminu) 

Zgłoszeniowa Karta Identyfikacyjna – Uczestnika Olimpiady Tematycznej 
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” 

Imię i Nazwisko ucznia: 
 

 

Adres zamieszkania ucznia: 

e-mail: 

Imię i nazwisko i nauczyciela prowadzącego: 

Adres e-mailowy: 

Nazwa szkoły: 

Adres szkoły: 

powiat/województwo: 
Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska w protokóle kwalifikacji szkolnych oraz zawodów kolejnych stopni 

Olimpiady (Podpisują pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich.)  

………………………………………….. 

                                                                                                                                (data – podpis) 

– – – 

Załącznik Nr 2 (do pkt. 27–28 Regulaminu) 
 

Komitet Główny/Komitet Okręgowy Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” 

(siedziba Komitetu Głównego/Komitetu Okręgowego) 

 

ZAŚWIADCZENIE Nr ... 

 

..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika) 

urodzony(a) dnia ............................................. 19...... r. w  

uczeń/uczennica klasy   ..................................................... 

(nazwa i adres szkoły)  ............................................................................................................... 

brał(a) udział w zawodach (stopień zawodów: międzyszkolnych/okręgowych/centralnych): 

…………………………................................................................. 

Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” 

przeprowadzonych  w (nazwa miejscowości:) …..………………...................... 

w dniu (dzień, miesiąc, rok) ................................................................................ 

i uzyskał(a): 

– (%punktów możliwych do zdobycia  w zawodach międzyszkolnych i okręgowych) ........... 

– tytuł laureata lub finalisty ............................................... 

............................................................... 

(podpis i pieczęć przewodniczącego 

komitetu głównego olimpiady) 

....................................... 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– – – 

Załącznik Nr 3. (do pkt. 32.a. Regulaminu) 

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela prowadzącego 

Dane nauczyciela 

Imię i nazwisko  

Ulica i nr domu  

Kod – Miejscowość  

Adres e-mail  

telefon  

Województwo  

Dane szkoły 

Nazwa i typ szkoły  

Ulica nr   

Kod – Miejscowość  

Adres e-mail  

Telefon– fax  

województwo  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych dla 

funkcjonowania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w tym realizacji celów 

związanych z projektami dydaktycznymi oraz do celów marketingowych. Dane będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.” 

 

Imię i nazwisko …………………………………………… Data i podpis …………………… 

 

 

Załącznik Nr 4. (do pkt. 39 Regulaminu) 

[wzór]  

Protokół Komisji Egzaminacyjnej – Zawodów międzyszkolnych/okręgowych  

Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… 

przeprowadzonych (dnia): ………………… w ........................ 

 

1. Komisja Egzaminacyjna zawodów (rodzaj:) … w składzie: Przewodniczący: ..., 

Członkowie: ... przeprowadziła, zgodnie z Regulaminem Olimpiady, zawody (rodzaj:) … 

2. W egzaminie wzięło udział ... uczniów, z … szkół, z … powiatów: powiat/szkoła:) … 

3. Komisja stwierdza, że niżej wymienieni uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów: 

Lp. Imię i Nazwisko Ucznia 

Adres e-mailowy  

Szkoła + powiat + Imię i nazwisko i adres  

e-mailowy nauczyciela prowadzącego 

punkty/miejsce 

Zakwalifikowani do zawodów II stopnia – okręgowych uzyskali najwyższą liczbę punków,  

spośród uczniów, którzy zdobyli ponad 60% punktów  

…    

Uzyskali powyżej 60% punktów, ale nie zakwalifikowali się do zawodów …  

– kwalifikacja do decyzji Komitetu Głównego 

...    

Pozostali uczniowie 

...    

4. Do zawodów …. zostali zakwalifikowaniu uczniowie, którzy zajęli miejsca: ... 

5. Komisja proponuje rozważenie kwalifikacji uczniów, którzy zajęli miejsca: … 

6. Komisja egzaminacyjna stwierdza, że poziom przygotowania uczniów był ….. i proponuje …  

7. Komisja egzaminacyjna sugeruje: …... 

Data i podpisy: przewodniczącego i komisji egzaminacyjnej. 


