
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: 

 

Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 

Gimnazjum: 

a) Konkurs języka polskiego, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego, 
m) Konkurs języka hiszpańskiego  
n) Konkurs informatyczny LOGIA. 
 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 
 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) „Lech Kaczyński – historia najnowsza”, 
d) „Trzy matki Jan Paweł II – Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna” 

 
III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
 

Szkoła Podstawowa: 

d) Konkurs języka polskiego, 
e) Konkurs matematyczny, 
f) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 

Gimnazjum: 

o) Konkurs języka polskiego, 
p) Konkurs historyczny, 
q) Konkurs geograficzny, 
r) Konkurs matematyczny, 
s) Konkurs fizyczny, 
t) Konkurs chemiczny, 
u) Konkurs biologiczny, 
v) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
w) Konkurs języka angielskiego, 
x) Konkurs języka niemieckiego,                       
y) Konkurs języka rosyjskiego,  
z) Konkurs języka francuskiego,  
aa) Konkurs informatyczny LOGIA. 
 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty: 
 

e) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 
f) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
g) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  
h) Jan Paweł II – wychowawca młodzieży, 
 
 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty: 

c) Konkurs Kultury Klasycznej, 
d) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 

 

 

 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 

 

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

 

Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs przyrodniczy, 
d) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 

Gimnazjum: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie 
i) Konkurs języka angielskiego, 
j) Konkurs języka niemieckiego,                       
k) Konkurs języka rosyjskiego,  
l) Konkurs języka francuskiego,  
m) Konkurs informatyczny LOGIA. 
 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 
 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  
d) Jan Paweł II –  Polak i Europejczyk. 
 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty: 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 

 

 

 

 



Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 

 

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

 

Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs matematyczny, 
c) Konkurs przyrodniczy, 
d) Konkurs informatyczny miniLOGIA 
 

Gimnazjum: 

a) Konkurs polonistyczny, 
b) Konkurs historyczny, 
c) Konkurs geograficzny, 
d) Konkurs matematyczny, 
e) Konkurs fizyczny, 
f) Konkurs chemiczny, 
g) Konkurs biologiczny, 
h) Konkurs języka angielskiego, 
i) Konkurs języka niemieckiego,                       
j) Konkurs języka rosyjskiego,  
k) Konkurs języka francuskiego,  
l) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 
II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 
b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  
d) Jan Paweł II – droga człowieka, 
e) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. 

 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora  
Oświaty: 
a) Konkurs Kultury Klasycznej, 
b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 


