Koleżanki i Koledzy
Szanowni Państwo Nauczyciele szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych,
Wszyscy zainteresowani udziałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej
Losy żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1921–1956.
Od Traktatu Ryskiego – do Żołnierzy Niezłomnych.
rozgrywanej w roku szkolnym 2018–2019
Komitet Główny zaprasza Uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych) oraz
uczniów ostatniej klasy gimnazjum, a także uczniów starszych klas szkół podstawowych
do udziału w tegorocznych zawodach Olimpiady, która po raz drugi, będzie rozgrywana
jako Olimpiada Przedmiotowa, tzn. jej uczestnicy, którzy zdobędą tytuł finalisty,
uzyskają zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii. W roku szkolnym 2017–2018,
uprawnienia takie zdobyło 100 uczniów szkół średnich z całej Polski.
Zasady rozgrywania Olimpiady, przebieg i charakter zadań, itp. kwestie natury
formalnej określone są w Regulaminie Olimpiady. Pozwalamy sobie na zwrócenie
uwagi, iż wymagania ujęte są w dwóch blokach: stałym – obejmującym podstawę
programową oraz zmiennym określonym w temacie Olimpiady na dany rok szkolny.
– Zawody szkolne mają charakter pisemny (test z zadaniami zamkniętymi
obejmującymi blok zmienny) oraz ustny (polegający na odpowiedzi na dwa pytania, po
jednym z bloku stałego i zmiennego).
– Zawody międzyszkolne mają charakter pisemny (test z zadaniami zamkniętymi
oraz otwartymi, obejmującymi blok stały i zmienny).
– Zawody wojewódzkie mają charakter pisemny (test z zadaniami zamkniętymi
oraz otwartymi, obejmującymi blok stały i zmienny) oraz część ustna (polegająca na
odpowiedzi na dwa pytania, po jednym z bloku ogólnego i zmiennego).
Uczniowie, którzy z obu części uzyskają łącznie co najmniej 60% punktów
kwalifikują się do I części zawodów finałowych.
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– I część zawodów finałowych – polega na napisaniu samodzielnej pracy na jeden z
pięciu tematów obejmujących blok stały (w tym jeden temat z bloku zmiennego).
Uzyskanie oceny co najmniej dobrej – daje tytuł finalisty.
– II część zawodów finałowych – ma charakter zawodów interdyscyplinarnych,
pisemnych i ustnych, obejmujących blok zmienny – rozgrywana jest w Warszawie o
tytuł laureata olimpiady.
Tematyka tegorocznej edycji, podobnie jak poprzednia, wpisuje się w obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zakres problematyki, której dotyczyć
będą zadania (bloku zmiennego), obejmować będzie dzieje państwa i Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, po ukształtowaniu granic Polski w ramach ładu wersalskoryskiego; po jego załamaniu się w 1939 r., na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow;
podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennego zniewolenia.
Terminarz zawodów wyszczególniony jest w Komunikacie Organizacyjnym Nr 1.
Wykaz literatury podany jest w załączniku do ww. Komunikatu.
Przewodniczący Komitetu Głównego
(–) prof. dr hab. Grzegorz Nowik
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