
Załącznik nr 3 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020 

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

  

Konkurs języka polskiego,  

Konkurs historyczny,  

Konkurs geograficzny,  

Konkurs matematyczny,  

Konkurs fizyczny,  

Konkurs chemiczny,  

Konkurs biologiczny,  

Konkurs wiedzy o społeczeństwie,  

Konkurs języka angielskiego,  

Konkurs języka niemieckiego,                        

Konkurs języka rosyjskiego,   

Konkurs języka francuskiego,  

Konkurs języka hiszpańskiego   

Konkurs informatyczny LOGIA.  

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

  

„Nie tylko Sierpień 1980 roku. Protesty i ruchy społeczne w Polsce w latach 

1980 – 1981”,  

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię”, 

„Jan Paweł II – człowiek odwagi”, 

Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,    

„Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda”, 

Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

  

Konkurs „Wiedzy o Mazowszu”, 

Konkurs Kultury Klasycznej,  

Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019 

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

  

Konkurs języka polskiego,  

Konkurs historyczny,  

Konkurs geograficzny,  

Konkurs matematyczny,  

Konkurs fizyczny,  

Konkurs chemiczny,  

Konkurs biologiczny,  

Konkurs wiedzy o społeczeństwie,  

Konkurs języka angielskiego,  

Konkurs języka niemieckiego,                        

Konkurs języka rosyjskiego,   

Konkurs języka francuskiego,  

Konkurs języka hiszpańskiego   

Konkurs informatyczny LOGIA.  

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

  

Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,    

„Jan Paweł II – papież wolności”. 

  

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

  

Konkurs „Wiedzy o Mazowszu”, 

Konkurs Kultury Klasycznej,  

Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 

 

 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2017/2018 

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

  

Konkurs języka polskiego,  

Konkurs matematyczny,  

Konkurs informatyczny miniLOGIA . 

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 

  

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017 

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

  

Konkurs języka polskiego,  

Konkurs matematyczny,  

Konkurs informatyczny miniLOGIA . 

  

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 

 

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 

I. Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu:  

 

Konkurs języka polskiego,  

Konkurs matematyczny,  

Konkurs informatyczny miniLOGIA . 

  

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 

 


