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Załącznik do zarządzenia Nr 13/19 

Małopolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione  

na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych 

za wysokie w tych zawodach. 

 

I. Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień. 

 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 
Miejsce uznane  

za wysokie 

1.  Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej 

przedmiotowy laureat, finalista 

2.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1768-1864. Od Konfederacji 

Barskiej do Powstania Styczniowego -  

za wolność Waszą i Naszą” 

tematyczny laureat, finalista 

3.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1887-1922. O Niepodległość  

i granice Rzeczypospolitej” 

tematyczny laureat, finalista 

4.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1939-1948. W walce o wolną 

Polskę” 

tematyczny laureat, finalista 

5.  „Papież Słowianin” - ogólnopolski 

konkurs wiedzy o czasach i osobie 

Karola Wojtyły - Jana Pawła II 

tematyczny laureat, finalista 

6.  Ogólnopolska olimpiada „Myśli Jana 

Pawła II” 

olimpiada 

tematyczna 

laureat, finalista 

7.  Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana 

Pawła II - Papieża Słowianina” 

tematyczny laureat, finalista 

8.  Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana 

Pawła II” 

tematyczny laureat, finalista 
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II. Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsce uznane  

za wysokie 

1.  Małopolski Konkurs Języka Polskiego  przedmiotowy laureat, finalista 

2.  Małopolski Konkurs Matematyczny  przedmiotowy laureat, finalista 

3.  Małopolski Konkurs z Fizyki przedmiotowy laureat, finalista 

4.  Małopolski Konkurs Historyczny przedmiotowy laureat, finalista 

5.  Małopolski Konkurs Biologiczny przedmiotowy laureat, finalista 

6.  Małopolski Konkurs Geograficzny przedmiotowy laureat, finalista 

7.  Małopolski Konkurs Chemiczny przedmiotowy  laureat, finalista 

8.  Małopolski Konkurs Języka 

Angielskiego 

przedmiotowy laureat, finalista 

9.  Małopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego 

przedmiotowy laureat, finalista 

10.  Małopolski Konkurs Języka 

Francuskiego 

przedmiotowy laureat, finalista 

11.  Konkurs historyczny „Prezydentowi 

Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie 

posłuszny”. W 70. rocznicę śmierci 

Władysława Raczkiewicza Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach  

1939-1947 

tematyczny laureat, finalista 

12.  Konkurs historyczny „Na Polu 

Chwały… – Damy i Kawalerowie 

Virtuti Militari i Krzyża Walecznych  

w walce o niepodległość i granice  

II Rzeczypospolitej” 

tematyczny laureat, finalista 

13.  Konkurs historyczny „Umarli, abyśmy 

mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa  

i jego obrońców w walce  

o niepodległość Polski 

tematyczny laureat, finalista 

14.  Konkurs języka hiszpańskiego „Różne 

oblicza Hiszpanii” 

tematyczny laureat, finalista 

15.  Konkurs informatyczny „Od algorytmu 

do programu” 

tematyczny laureat, finalista 

16.  Konkurs biblijny „Z mądrością 

Proroków przez życie” 

tematyczny laureat, finalista 

17.  Konkurs biblijny „Dzieje przymierza” tematyczny laureat, finalista 
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III. Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane/współorganizowane przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub organizowane przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły we współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty. 

 

Lp. Nazwa konkursu Zasięg konkursu Miejsce uznane  

za wysokie 

1.  Ogólnopolski konkurs „Bóg, Honor  

i Ojczyzna – wartości polskiego 

ziemiaństwa” 

krajowy laureat  

2.  Ogólnopolski konkurs „O Naszą 

Niepodległą!” - udział ziemian  

w walkach o odzyskanie niepodległości 

i terytorium II Rzeczypospolitej  

1914-1922 

krajowy laureat  

3.  Ogólnopolski konkurs „Do broni!” 

Postawy i losy ziemian w trakcie  

II wojny światowej 

krajowy laureat  

4.  Ogólnopolski konkurs „Ocalić  

od zapomnienia - pamięć  

o niezłomnych pilotach por. pilot 

Janinie Lewandowskiej i gen. bryg. pil. 

Stanisławie Skalskim” 

krajowy laureat 

5.  Ogólnopolski konkurs „Przywrócić głos 

Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach 

historii” 

krajowy laureat 

6.  „Postacie, miejsca, wydarzenia  

w historii Solidarności mojego regionu” 

wojewódzki laureat 

7.  „Śladami żołnierzy wyklętych. 

Pułkownik Witold Pilecki i Danuta 

Siedzikówna ps. Inka w panteonie 

polskiej historii” 

wojewódzki laureat 

8.  Śladami niezłomnych. Witold Pilecki  

i August Emil Fieldorf „Nil” 

wojewódzki laureat 

9.  Śladami niezłomnych. Witold Pilecki  

i Elżbieta Zawacka 

wojewódzki laureat 

10.  „Lekcja historii i sztuki z Jackiem 

Kaczmarskim” 

wojewódzki laureat 

11.  "Kosą i bagnetem. Polacy w walce  

o niepodległość pod wodzą Kościuszki  

i Piłsudskiego." Gra edukacyjna 

wojewódzki laureat 

12.  „...Ciebie Polsko w sercu dzisiaj 

noszę...” – XII Przegląd Pieśni 

Patriotycznej 

wojewódzki laureat 

13.  „Mój Region – Moja Duma, Moje 

Miasto – Moja Duma” 

wojewódzki laureat 

14.  Ziemia Sądecka od przeszłości  

do współczesności 

wojewódzki laureat 

15.  Małopolski Festiwal Pieśni 

Patriotycznej „Powstań Polsko” 

wojewódzki laureat 
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16.  „Wolna Polska” - Festiwal Pieśni 

Patriotycznej  

wojewódzki laureat 

17.  „Kresy- polskie ziemie wschodnie  

w XX wieku” 

wojewódzki laureat 

18.  Małopolskie Dyktando 

Niepodległościowe „Po polsku  

o historii” 

wojewódzki laureat 

19.  Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie 

zyska na ochronie środowiska”  

w ramach IV edycji projektu „Czysta 

Małopolska” 

wojewódzki laureat 

20.  Konkurs plastyczny „Odżywiaj się 

zdrowo” w ramach V edycji projektu 

„Czysta Małopolska” 

wojewódzki laureat 

21.  Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna 

Polska. Mój Patriotyzm”  

wojewódzki miejsca I – III 

22.  Konkurs Czytelniczo-Plastyczny 

„Góralskie Cytanie” Gwarowych 

Tekstów Literatury Regionalnej  

i Podhala 

wojewódzki miejsca I-III 

23.  Konkurs fotograficzny „Leśne 

Inspiracje” 

wojewódzki laureat 

24.  Konkurs historyczny „Konstytucja  

3 Maja – czasy stanisławowskie” 

wojewódzki laureat 

 

 

IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły. 

 

Lp. Organizator Zasięg 
Miejsce uznane  

za wysokie 

1. 

Zawody sportowe organizowane przez 

światowe i europejskie federacje 

sportowe 

międzynarodowy miejsca 1-10 

2. 
Zawody sportowe organizowane przez 

polskie związki sportowe 

krajowy 

 

miejsca 1-6 

 

3. 
Zawody sportowe organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy 

wojewódzki miejsca 1-3 

4. Zawody sportowe organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy  

lub jednostki samorządu terytorialnego  

i gminne związki sportowe 

powiatowy miejsca 1-3 

 

 


