
Historyk 2020/2021 STOPIEŃ 1 

KATEGORIA III 
I Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

Historyk 

Ignacy Jan Paderewski za sprawą bardzo bogatego i wzruszającego życiorysu, niezwykle wszechstronnej 
działalności artystycznej i dyplomatycznej oraz niezliczonych sukcesów politycznych na arenie 
międzynarodowej, które wpłynęły na losy naszego narodu, a także z powodu jego osobistych cech charakteru - 
chęci niesienia pomocy potrzebującym, jest źródłem faktów, wydarzeń, zjawisk, które są godne zapamiętania i 
odkrywania na nowo w każdym pokoleniu. To właśnie jest zadanie dla Ciebie - uczestniku konkursu w tej 
kategorii. Polacy zawdzięczają mu tak wiele, że warto zgłębić swoją wiedzę czytając artykuły, opisy, 
wspomnienia, wiadomości z Internetu, oglądając filmy- wszystkie wiarygodne źródła wiedzy. Dane Ci będzie 
poznać tę postać bliżej i ujrzeć jego upór, konsekwencję, zaangażowanie, determinację, systematyczność i 
świadectwa tytanicznej pracy, która może być przykładem dla nas wszystkich. Jego usposobienie i 
wszechstronne wychowanie pozwoliło mu na zjednanie sobie wszystkich znaczących dla wolności Polski 
osobistości polityki międzynarodowej. Muzyka, jako język międzynarodowy, dzięki któremu mogą porozumieć 
się wszyscy ludzie na świecie stała się przepustką dla Niego umożliwiając dotarcie do najgłębszych zakątków 
serc i umysłów decydentów i sprawiła, że dziś żyjemy, uczymy się i pracujemy w wolnym kraju. 

W teście, do którego przystąpisz możesz napotkać zadania związane z jego życiorysem, działalnością 
dyplomatyczną, wspaniałymi i porywającymi przemówieniami, wielkim sercem filantropa, sukcesami 
artystycznymi i politycznymi. Dlatego też podczas poszukiwań wiadomości z tym związanych gromadź je, aby 
móc powracać do nich w razie potrzeby. 

Informacje dla uczestnika 

1. Twój udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Przed Tobą test zawierający 22 zadania do wykonania przy stanowisku komputerowym z zachowaniem

zasad kontrolowanej samodzielności. Nadzór Twojego nauczyciela nad pracą jest konieczny dla 
zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników i może być prowadzony w zależności od sytuacji: 

 osobiście przy stanowisku komputerowym w szkole.
 zdalnie przy własnym stanowisku w miejscu Twojego pobytu. Nauczyciel musi obserwować

Twoją pracę od początku do końca testu za pośrednictwem połączenia wideo (np. przez 
telefon komórkowy, MS Teams, ClassRoom, Zoom itp.) 

3. Podczas trwania konkursu  nie możesz korzystać z podpowiedzi otoczenia – narażasz siebie na
dyskwalifikację, ale za to możesz korzystać z własnych notatek i materiałów, które sporządziłeś w czasie 
przygotowań do konkursu. Przydadzą Ci się, gdy twoim zadaniem będzie np. uzupełnienie brakującego 
słowa w tekście. 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.



4. Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut.
5. Za wykonanie testu możesz uzyskać maksymalnie 75 punktów.
6. Do stopnia 2 zakwalifikują się uczestnicy po uzyskaniu oceny wyników przez jury. O wynikach dowiesz się

w folderze "Ważne informacje" na platformie konkursowej. 
7. Do testu przystąpić możesz tylko pod nadzorem nauczyciela i w dostępnym terminie od 1 marca

2021 (poniedziałek) g. 12:00 do 4 marca 2021 (czwartek) g. 16:00. Po tym terminie test stopnia 1 
będzie już niedostępny. 

Ważne! 
Przed rozpoczęciem testu: 

 Sprawdź, czy masz dodatkowe alternatywne łącze internetowe, które wykorzystasz jeśli nastąpi awaria
sieci internetowej. 

 Sprawdź, czy masz dostatecznie naładowaną baterię w laptopie lub w jednostce UPS podtrzymującej
zasilanie, gdy nastąpi awaria prądu. 

 Zaloguj się odpowiednio wcześniej, a dokładnie o godzinie startu aktywuje się pole do kliknięcia
"spróbuj teraz rozwiązać test" umieszczone na samym dole. 

Nie przystępuj do rozwiązywania testu bez nadzoru nauczyciela. 
W przeciwnym wypadku Twój wynik nie zostanie uznany, a masz tylko jedno podejście. 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do zadań konkursowych: 

Warto zgłębić swoją wiedzę czytając artykuły, opisy, wspomnienia, wiadomości z Internetu - wszystkie 
wiarygodne źródła wiedzy. 

Szczególnie przydatne będą: 

 https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,10299,konferencja-ignacy-jan-paderewski-dzialacz-
spoleczno-polityczny-i-filantrop.html 

 https://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski
 http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paderewski-ignacy-jan-1860-1941/
 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/ignacy-jan-paderewski-bohater-sztuki-i-

ojczyzny 

Literatura dodatkowa, przydatna na kolejne stopnie konkursu: 
 Paderewski I.J., Pamiętniki, spisała Mary Lawton, Kraków 1961.
 Paderewska H., Wspomnienia 1910-1920. Oprac. M Siekierski Warszawa 2015.
 Drozdowski M. M., Ignacy Jan Paderewski współtwórca  Niepodległości, Warszawa 2017.
 Krochmal A., Ignacy Jan Paderewski, Król pianistów w świecie polityki, Warszawa 2019.
 Olczak M., Ignacy Jan Paderewski 1860-1941, Warszawa 2018.
 Wapiński R, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
 Adam Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992

Powodzenia! 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.
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KATEGORIA III 
I Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

Historyk 

Gratulujemy zakwalifikowania się do wyższego stopnia konkursu. Teraz nadszedł czas na ostatnie 
przygotowania, aby przystąpić do testu stopnia drugiego. Proszę zauważyć, ze doszła jedna pozycja w 
pomocnej literaturze, dzięki czemu zgłębione wiadomości nabiorą wizualnego charakteru i będzie można nie 
tylko przeczytać, ale i ujrzeć upór Ignacego Jana Paderewskiego, jego konsekwencję, zaangażowanie, 
determinację, systematyczność i świadectwa tytanicznej pracy, która stanowi przykład dla nas wszystkich. Jego 
"zmysł dobra" pozwolił na zjednanie sobie wszystkich znaczących dla wolności Polski osobistości polityki 
międzynarodowej. Muzyka, jako język międzynarodowy, dzięki któremu mogą porozumieć się wszyscy ludzie 
na świecie stała się przepustką dla Niego umożliwiając dotarcie do najgłębszych zakątków serc i umysłów 
decydentów. I sprawiła, że dziś żyjemy, uczymy się i pracujemy w wolnym kraju. 

W teście, do którego przystąpisz możesz napotkać zadania związane z jego życiorysem, bliskimi, działalnością 
dyplomatyczną, wspaniałymi i porywającymi przemówieniami, sukcesami artystycznymi i politycznymi, a także z 
wydarzeniami uwiecznionymi na zdjęciach i grafikach. Dlatego też podczas poszukiwań wiadomości z tym 
związanych gromadź je, aby móc powracać do nich w razie potrzeby. 

Teraz już nie ma możliwości korzystania z własnych notatek tak, jak to było możliwe na stopniu pierwszym. 
Jednakże systematycznie sporządzane zapiski często pomagają przy powtarzaniu wiadomości i porządkują je. 

Informacje dla uczestnika 

1. Twój udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Przed Tobą test zawierający 32 zadania do wykonania przy stanowisku komputerowym z zachowaniem

zasad kontrolowanej samodzielności. Nadzór Twojego nauczyciela nad pracą jest konieczny dla 
zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników i może być prowadzony w zależności od 
sytuacji: 

 osobiście przy stanowisku komputerowym w szkole - https://www.gov.pl/web/edukacja-
i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach 

 zdalnie przy własnym stanowisku w miejscu Twojego pobytu. Nauczyciel musi
obserwować Twoją pracę od początku do końca testu za pośrednictwem połączenia 
wideo (np. przez telefon komórkowy, MS Teams, ClassRoom, Zoom itp.). 

3. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z podpowiedzi otoczenia – narażasz siebie na
dyskwalifikację i nie możesz korzystać z własnych notatek i materiałów, które sporządziłeś w czasie 
przygotowań do konkursu. 

4. Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut.
5. Za wykonanie testu możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.



6. Do stopnia trzeciego zakwalifikują się uczestnicy po uzyskaniu oceny wyników przez jury. O wynikach
dowiesz się w folderze "Ważne informacje" na platformie konkursowej. 

7. Do testu przystąpić możesz tylko pod nadzorem nauczyciela i w dostępnym terminie od 24 marca
2021 (środa) g. 12:00 do 26 marca 2021 (piątek) g. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego 
obowiązującego w Polsce. Po tym terminie test stopnia 2 będzie już niedostępny. 

Ważne! 
Przed rozpoczęciem testu: 

 Sprawdź, czy masz dodatkowe alternatywne łącze internetowe, które wykorzystasz jeśli nastąpi awaria
sieci internetowej. 

 Sprawdź, czy masz dostatecznie naładowaną baterię w laptopie lub w jednostce UPS podtrzymującej
zasilanie, gdy nastąpi awaria prądu. 

 Zaloguj się odpowiednio wcześniej, a dokładnie o godzinie startu aktywuje się pole do kliknięcia
"Spróbuj teraz rozwiązać test" umieszczone na samym dole. 

Nie przystępuj do rozwiązywania testu bez nadzoru nauczyciela. 
W przeciwnym wypadku Twój wynik nie zostanie uznany, a masz tylko jedno podejście. 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do zadań konkursowych: 
Warto zgłębić swoją wiedzę czytając artykuły, opisy, wspomnienia, wiadomości z Internetu - wszystkie 
wiarygodne źródła wiedzy. 

Szczególnie przydatne będą: 

 https://www.aan.gov.pl/paderewski/index.html
 https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,10299,konferencja-ignacy-jan-paderewski-dzialacz-

spoleczno-polityczny-i-filantrop.html 
 https://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski
 http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paderewski-ignacy-jan-1860-1941/
 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/ignacy-jan-paderewski-bohater-sztuki-i-

ojczyzny 

Literatura dodatkowa, przydatna na kolejne stopnie konkursu: 
 https://pwm.com.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/3459859,ignacy-jan-paderewski-listopadowym-

kompozytorem-miesiaca.html 
 Paderewski I.J., Pamiętniki, spisała Mary Lawton, Kraków 1961.
 Paderewska H., Wspomnienia 1910-1920. Oprac. M Siekierski Warszawa 2015.
 Drozdowski M. M., Ignacy Jan Paderewski współtwórca  Niepodległości, Warszawa 2017.
 Krochmal A., Ignacy Jan Paderewski, Król pianistów w świecie polityki, Warszawa 2019.
 Olczak M., Ignacy Jan Paderewski 1860-1941, Warszawa 2018.
 Wapiński R, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
 Adam Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992

Powodzenia! 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.
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KATEGORIA III 
I Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

Historyk 

https://www.aan.gov.pl/paderewski 
Gratulujemy zakwalifikowania się do najwyższego stopnia konkursu. 

Przed Wami ostatni test konkursowy. 

Informacje dla uczestnika 

1. Twój udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Przed Tobą test zawierający 16 zadań do wykonania przy stanowisku komputerowym z

zachowaniem zasad kontrolowanej samodzielności. Nadzór Twojego nauczyciela nad pracą jest 
konieczny dla zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników i może być prowadzony w 
zależności od sytuacji: 

 osobiście przy stanowisku komputerowym w szkole
- https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-
szkolach 

 zdalnie przy własnym stanowisku w miejscu Twojego pobytu. Nauczyciel musi
obserwować Twoją pracę od początku do końca testu za pośrednictwem połączenia 
wideo (np. przez telefon komórkowy, MS Teams, ClassRoom, Zoom itp.). 

3. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z podpowiedzi otoczenia – narażasz siebie na
dyskwalifikację i nie możesz korzystać z własnych notatek i materiałów, które sporządziłeś w 
czasie przygotowań do konkursu. 

4. Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut.
5. Za wykonanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów.
6. O wynikach dowiesz się w folderze "Ważne informacje" na platformie konkursowej.
7. Do testu przystąpić możesz tylko pod nadzorem nauczyciela i w dostępnym terminie od 15

kwietnia 2021 (czwartek) g. 10:00 do 16 kwietnia 2021 (piątek) g. 18:00 czasu 
środkowoeuropejskiego obowiązującego w Polsce. Po tym terminie test stopnia 3 będzie już 
niedostępny. 

Ważne! 
Przed rozpoczęciem testu: 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.



 Sprawdź, czy masz dodatkowe alternatywne łącze internetowe, które wykorzystasz jeśli nastąpi
awaria sieci internetowej. 

 Sprawdź, czy masz dostatecznie naładowaną baterię w laptopie lub w jednostce UPS
podtrzymującej zasilanie, gdy nastąpi awaria prądu. 

 Zaloguj się odpowiednio wcześniej, a dokładnie o godzinie startu aktywuje się pole do kliknięcia
"Spróbuj teraz rozwiązać test" umieszczone na samym dole. 

Nie przystępuj do rozwiązywania testu bez nadzoru nauczyciela. 
W przeciwnym wypadku Twój wynik nie zostanie uznany, a masz tylko jedno podejście. 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do zadań konkursowych: 
Warto zgłębić swoją wiedzę czytając artykuły, opisy, wspomnienia, wiadomości z Internetu - wszystkie 
wiarygodne źródła wiedzy. 

Szczególnie przydatne będą: 

 https://www.aan.gov.pl/paderewski/index.html
 https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,10299,konferencja-ignacy-jan-paderewski-dzialacz-

spoleczno-polityczny-i-filantrop.html 
 https://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski
 http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paderewski-ignacy-jan-1860-1941/
 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/ignacy-jan-paderewski-bohater-

sztuki-i-ojczyzny 

Literatura dodatkowa, przydatna na kolejne stopnie konkursu: 

 https://pwm.com.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/3459859,ignacy-jan-paderewski-listopadowym-
kompozytorem-miesiaca.html 

 Paderewski I.J., Pamiętniki, spisała Mary Lawton, Kraków 1961.
 Paderewska H., Wspomnienia 1910-1920. Oprac. M Siekierski Warszawa 2015.
 Drozdowski M. M., Ignacy Jan Paderewski współtwórca  Niepodległości, Warszawa 2017.
 Krochmal A., Ignacy Jan Paderewski, Król pianistów w świecie polityki, Warszawa 2019.
 Olczak M., Ignacy Jan Paderewski 1860-1941, Warszawa 2018.
 Wapiński R, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.
 Adam Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992

Powodzenia! 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.



Motto konkursu: 
„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, 
lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno 
w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. 
I to jest bezwzględnie pewne.” 

Ignacy Jan Paderewski 

Szanowni Uczestnicy konkursu w kategoriach 

„Historyk Primus” i „Historyk Altus” 

Informujemy, że zmagania na trzech stopniach konkursu w kategorii III „Historyk” zakończyły się. Test 
konkursowy stopnia 3, zgodnie z zapowiedzią, był dostępny w terminie od 15 do 16 kwietnia 2021 r. 
do rozwiązania pod nadzorem nauczycieli. 

Oto zwycięzcy w kategorii III „Historyk” 
Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju 

oraz szkół polskich za granicą, 
którzy wykazali się największą wiedzą i umiejętnościami w zakresie biografii, działalności politycznej, 
dyplomatycznej, jako męża stanu i filantropa. 

„Historyk Primus” 

1 miejsce – Ora Walkowska uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława 
Zamoyskiego w Poznaniu z wynikiem 100% - nauczyciel historii Filip Michalak 

2 miejsce ex aequo z wynikiem 98% 
 Sara Cembrowska uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – nauczyciel historii

Barbara Pawińska
 Bartłomiej Rosiak uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej Montessori im. Świętej Urszuli

Ledóchowskiej w Warszawie – nauczyciel muzyki Monika Walter-Rosiak
 Kinga Gdynia uczennica VIII klasy Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie – nauczyciel

muzyki i historii Stefania Stefaniak

3 miejsce – Zachary Szefliński uczeń VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła Jak Dom 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Szczecinie z wynikiem 96% - nauczyciel 
historii Anna Pieluszczak 

Wyróżnienia za bardzo wysokie wyniki >90% otrzymują: 

 Maksymilian Dziobak uczeń VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Sapere Aude"
w Rajszewie

 Diana Lewoń uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.



 Nikodem Pankanin uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim

 Julia Mazurkiewicz uczennica VII klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
im. Emila Młynarskiego w ZPSM Nr 1 w Warszawie

„Historyk Altus” 

1 miejsce – Dobromiła Grzmiączka uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim z wynikiem 93% – nauczyciel historii Cezary Seredyn 

2 miejsce – Paulina Grabowska uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława 
Sikorskiego we Włoszczowie z wynikiem 92% – nauczyciel historii Łukasz Kopera 

3 miejsce – Gracjan Pawłowski uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława 
Sikorskiego we Włoszczowie z wynikiem 90% – nauczyciel historii Łukasz Kopera 

Wyróżnienia za wysokie wyniki >80% otrzymują: 

 Weronika Sagan uczennica VI klasy Szkoły Muzycznej II stopnia Zespołu Szkół Muzycznych
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

 Amelia Goc uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

Gratulujemy osiągnięcia sukcesu zwycięzcom i wyróżnionym. Wykazali się oni zdobytą w trakcie konkursu, 
wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy 
nadzieję, że bliższe poznanie wybitnej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego przeżyć, cech charakteru, 
twórczości, sukcesów, porażek i działalności oraz faktów historycznych z nią związanych zaowocują 
refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem rozwijania talentu dla dobra Ojczyzny. 

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów, do 
dalszego doskonalenia swoich umiejętności i wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – początek już 
w listopadzie 2021 r. 

Laureatów 1, 2 i 3 miejsc, wraz z ich nauczycielami, zapraszamy na uroczystość finałową wręczenia 
dyplomów i nagród, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w rocznicę śmierci Mistrza do Auli Nova 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu o- godzinie 11:30. 
Prosimy o potwierdzenie udziału koordynatorowi konkursu e-mailem do 11 czerwca 2021 r. na adres 
Paderewski@ko.poznan.pl 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: 
Rafał Stanisław Renz 
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji 
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal) 
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068 
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl 

Uwaga!

Te materiały dotyczą 

poprzedniej edycji konkursu. 

Zostały udostępnione przed kolejną 

tylko w celach zapoznawczych.




