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OLIMPIADY 2021/2022 

 

Olimpiada „Losy 

żołnierza i dzieje 

oręża polskiego” 

 

1531–1683. Od Obertyna do Wiednia 

rejestracja szkół – od 30 września do 18 października 2021 r. – za pośrednictwem formularza na stronie 

– zawody szkolne – 21 października (czwartek) 2021 r.; nadsyłanie protokołów po zawodach szkolnych do 5.11. 

– zawody międzyszkolne (rejonowe) – 9 grudnia (czwartek) 2021 r.; 

– zawody okręgowe (wojewódzkie) – 3 marca (czwartek) 2022 r.; 

test    

Olimpiada 

Wiedzy o Prawie i 

Wymiarze 

Sprawiedliwości 

Termin zgłoszeń do: 20 października 2021 roku 

I Etap: 29 października 2021 roku 

II Etap: 13 stycznia 2022 roku 

Finał Konkursu: 31 marca 2022 roku, Warszawa. 

test online 

Olimpiada 

Historyczna  

 

Do 8 XI 2021: rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (jeden z członków 

Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)  

9-15 XI 2021- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych, 

ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu 

22-24 XI 2021- eliminacje ustne I etapu, ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu 

Do 30 XI 2021- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze 

uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego 

na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

15 I 2022 - eliminacje pisemne II etapu 

22 IV 2022 - eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów) 

esej 

Olimpiada 

Wiedzy o 

Mediach  

 

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r. 

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r. 

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r. 

17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe) 
18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne) 

 esej (maksymalnie 10.000 znaków); 

film (maksymalnie 15 minut); 

nagranie audio; fotoreportaż; fotokast 

 

Olimpiada 

Wiedzy o Filmie i 

Komunikacji 

Społecznej 

1 września – 9 listopada 2020 r. – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników  

19 listopada 2020 r. – I etap Olimpiady (test online)  

11 stycznia 2021 r. – II etap Olimpiady (termin dostarczenia autorskiej pracy projektowej wykonywanej w domu)  

15 stycznia 2021 r. – II etap Olimpiady (test online w Komitetach Okręgowych)  

26-27 marca 2021 r. – III etap Olimpiady (etap centralny w Warszawie) 

test online 

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/


2 

Olimpiada 

Wiedzy o Prawie 

(Ostrołęka) 

 

Zgłoszenie do 15.10.2021 – opłata 15 zł 

Eliminacje szkolne 19 listopada 2021 r. 

Eliminacje okręgowe odbędą się 26 lutego 2022 

eliminacje centralne odbędzie się 26 marca 2022 

test 

Olimpiada 

Filozoficzna 

 

22.11.2021 – oddanie prac opiekunowi 

https://ptfilozofia.pl/ 

 

esej 

Olimpiada 

Solidarności  

 

Uczniowie nie zgłaszają się indywidualnie. Termin rejestracji szkół upływa 15 listopada 2021 roku. 

Etap szkolny – 23.11.2021 

Etap wojewódzki – III 2022 

Wizyta studyjna dla zespołów z województw –  IV 2022 

Etap finałowy – VI 2022 

test 

Olimpiada 

Wiedzy o Polsce i 

Świecie 

Współczesnym 

Zgłoszenie do 31 X 2021 

etap szkolny: 26 listopada 2021 r. 

etap okręgowy: 29 stycznia 2022 r. 

etap centralny: 26-27 marca 2022 r. 

test 

Olimpiada 

Artystyczna 

1. Ustalenie z nauczycielem opiekunem tematu własnego, wypełnienie Karty Uczestnika – do 11.10.2021 r. 

2. Pisemne poinformowanie sekretarzy naukowych Komitetu Okręgowego – do 15 listopada 2021 r. 

3. Uzgodnienie z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego tematu własnego ucznia – do 30 listopada 2021  

4. Eliminacje szkolne (I stopnia) – tylko egzamin pisemny: 14 grudnia 2021 r. w godz. 11.00-12.00 – 

rozwiązanie testu cz. 1, w godz. 12.15-12.45 – rozwiązanie testu cz. 2.  

[są dwuczęściowym egzaminem pisemnym dla historii sztuki lub historii muzyki 

1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki, 

2. opis i analiza dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy)] 

test 

Olimpiada 

Mediewistyczna 

(Uniwersytet 

Gdański) 

Zgłoszenia około III. 2022 test 

Olimpiada 

Przedsiębiorczości 

2 grudnia 2021  Eliminacje szkolne  

3 marca 2022              Eliminacje okręgowe  

7 kwietnia 2022  Eliminacje centralne  

test 

Olimpiada 

Teologii 

Katolickiej 

Etap szkolny:            17 listopada 2021 roku,  

Etap diecezjalny:      9 marca 2022 roku  

Etap ogólnopolski:   31 marca–2 kwietnia 2022  

test 

 

 

https://ptfilozofia.pl/

