
 

Ogólnopolska Olimpiada 

 
Narodziny Niepodległej Polski 

  

   Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej 

do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Narodziny Niepodległej Polski”. 

Celem olimpiady jest upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości, 

uczczenie pamięci osób, którym zawdzięczamy własne, suwerenne państwo, 

które w latach 1918-1926 podniosły kraj z ogromnych zniszczeń I wojny 

światowej, stworzyły warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji 

gospodarczej i cywilizacyjnej. 

   Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkołach na podstawie przesłanych 

gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 12-11-2019 r.  

  Zgłoszenia  można dokonać do 15-10-2019 r. – zapisy u organizatorów 

konkursu.  

     

Regulamin 
1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady „Narodziny Niepodległej Polski” jest 

Olimpus. 
2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z 

klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych. Przewiduje się przeprowadzenie 
testów o dwóch skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej). 

3. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 12-11-2019 
roku. 

4. Olimpiada polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, 
na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. 

5. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Każde 
pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Każdy uczeń przed 
olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy 
więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej 
sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość 
wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie 
tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”. 
 
 



 
 
 

6. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach 
każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która 
komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady. 

7. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w 
wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny 
Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa. 

8. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „Narodziny 
Niepodległej Polski” zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych 
oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób 
na danym miejscu): 

Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa; 
Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe; 
Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów; 
Miejsca od 16: Dyplomy uznania. 
 

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!! 

9. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03-01-2020 r. Reklamacje 
można składać do 31-03-2020 r. - po tym terminie materiały konkursowe 
ulegają zniszczeniu. 
 
 

Zakres tematyczny 
     Zakres tematyczny obowiązujący uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady 
"Narodziny Niepodległej Polski" dla wszystkich poziomów jest identyczny. 
Testy zostaną przygotowane w oparciu o niniejszy zakres, ale zróżnicowana 
będzie ich skala trudności. 

1. Polska i świat po I wojnie światowej: 
 postanowienia konferencji paryskiej; 
 narodziny faszyzmu i totalitaryzmu; 

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej: 
 kształtowanie się granic; 
 pierwsze organy władzy; 
 wybory do Sejmu Ustawodawczego; 
 mała konstytucja; 
 ustrój II RP na podstawie konstytucji marcowej; 
 prezydenci i premierzy II RP; 
 

3. Zamach majowy: przyczyny, przebieg i skutki; 
 

4. II Rzeczpospolita w latach 1926-1939: 
 Rządy sanacyjne; 
 Konstytucja kwietniowa; 
 sąsiedzi i polityka zagraniczna II RP; 

 



 
 

5. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej: 
 społeczna, narodowościowa i wyznaniowa struktura II Rzeczpospolitej; 
 skutki światowego kryzysu na ziemiach polskich; 
 reformy Władysława Grabskiego i E. Kwiatkowskiego; 
 osiągnięcia gospodarcze II RP; 
 osiągnięcia polskiej nauki; 

 
6. Twórcy II Rzeczpospolitej: 
 Józef Piłsudski; 
 Jędrzej Moraczewski; 
 Ignacy Jan Paderewski; 
 Roman Dmowski; 

  

Literatura: 
1. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej i liceum 
2. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. (wyd. Nowa Era) 
3. Narodziny Niepodległej Polski Lata 1918 – 1926, wyd. Arti 
4. Andrzej Nowak, Niepodległa 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, 
Warszawa 2018 r., wyd. Biały Kruk (rozdziały dotyczące tematyki konkursu) 
5. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Praca 
zbiorowa: A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. 
Musiał; http://www.polska1918-89.pl (Marek Gałęzowski, I część: II 
Rzeczpospolita, bez materiałów uzupełniających) 
6. Piotr Szlanta, Polskie drogi ku niepodległości - wersja 
rozszerzona https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-

niepodleglosci-wersja-rozszerzona/ 
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