
Olimpiady przedmiotowe , których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu: 

1.09- 10.12   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego https://www.olijp.pl/  

1.09 – 30.11   Olimpiada Matematyczna https://om.mimuw.edu.pl/  

14.09 – 15.12   Ogólnopolska Olimpiada Historyczna http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/ 

9.10   Olimpiada Biologiczna, zgłoszenia do 30.09 http://www.olimpbiol.pl/  

15.10   Olimpiada Fizyczna http://www.kgof.edu.pl/ 

18.10- 22.11   Olimpiada Informatyczna https://www.oi.edu.pl/  

21.10   Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zgłoszenia 30.09-18.10 

http://olimpiadalosyzolnierza.pl/ 

31.10   Olimpiada Geograficzna, zgłoszenia do 30.09 http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/ 

5.11   Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego http://www.ojn.wsjo.pl/ 

20.11   Olimpiada Chemiczna http://www.olchem.edu.pl/  

26.11   Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym http://www.owpsw.edu.pl/  

29.11 – 3.12   Olimpiada Języka Białoruskiego http://kb.uw.edu.pl/olimpiada/ 

30.11   Olimpiada Filozoficzna https://ptfilozofia.pl/ 

10.01.2022  Olimpiada Języka Angielskiego, zgłoszenia do 4.11 https://oja.wsjo.pl/  

 

Turnieje i olimpiady techniczne zwalniające z części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na dwa lata przed terminem 

ich przeprowadzenia 

 

22.10 Olimpiada Wiedzy Technicznej (dla zawodów technik automatyk, technik elektronik, technik 

teleinformatyk) – etap szkolny (opiekun: p. Wiesław Aftyka) 

https://kuratorium.kielce.pl/52279/olimpiada-wiedzy-technicznej-w-roku-szkolnym-2021-2022/, 

https://owt.enot.pl/  

5.11 Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” (dla zawodów technik elektronik, 

technik informatyk, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej), 

(opiekun: p. Wiesław Aftyka)  www.euroelektra.edu.pl  

21.01.2022 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (dla zawodów technik 

elektronik, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej) 

http://oowee.agh.edu.pl/ 

_____ Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (dla zawodów technik elektronik, technik 

informatyk, technik teleinformatyk) https://www.pzswir.pl/olimpiada  
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Inne 

3.09 Absolwenci Konkurs „Technik Absolwent Roku” https://simp.pl/ogolnopolski-konkurs-o-

dyplom-i-nagrode-prezesa-simp-dla-absolwentow-srednich-szkol-technicznych-technik-absolwent/  

17.09 Absolwenci Termin składania wniosków o stypendium „Pierwszy rok” 

http://www.fejj.pl/pierwszy-rok,  regulamin: http://www.fejj.pl/pierwszy-

rok/Home/Terms?pId=1&eId=8  

24.09   VIII Kongres Młodych Matematyków Polskich, zgłoszenia do 15.09 

https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/ 

21.09  Konkurs na projekt gry planszowej „Inżynierowie dla niepodległej Polski” 

https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/konkurs-inzynierowie-dla-niepodleglej-polski-1 Regulamin 

konkursu https://www.zsl.gda.pl/assets/bulkUpload/regulamin-konkursu-na-gre-planszowa-.pdf  

27-30.09 „Sprawni jak żołnierze” – zgłoszenia reprezentacji szkolnych do 10 września 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zawody-sportowo-obronne-sprawni-jak-zolnierze-2021-

zawody-strzeleckie-o-srebrne-muszkiety-2021/  

30.09. GFKM Masters – Pomorski Turniej Gier Decyzyjnych https://gfkmmasters.pl/  

Wrzesień 2021 – kwiecień 2022 Maraton czytelniczy „Na literackim szlaku” (koordynatorka p. 
Mirosława Sawa) – lektura na wrzesień: „Katar” Stanisław Lem https://wbpg.org.pl/tresc/wielki-
maraton-czytelniczy  
 
1.10  II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 

https://www.mazowsze.waw.pl/pl/konkurs/o-konkursie/ii-ogolnopolski-konkurs/1469,II-

Ogolnopolski-Konkurs-Wokalny-im-Stanislawa-Jopka.html 

7.10 Maks Matematyczny – Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny (opiekunka Anna 

Borowiak) zgłoszenia do 29.09 https://mogalo.pl/konkurs_maks_matematyczny  

11.10   Olimpiada Astronomiczna https://www.planetarium.edu.pl/oa.htm 

13.10 Understand – konkurs z języka angielskiego (opiekunka p. Magdalena Przytarska), zgłoszenia do 

6.10 https://mogalo.pl/konkurs_understand 

13.10 SzachMaks – konkurs szachowy (opiekunka p. Katarzyna Kiepiela), zgłoszenia do 6.10 

https://mogalo.pl/konkurs_szachowy_szachmaks  

28.10   Olimpiada Lingwistyki Matematycznej http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-

uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-

matematycznej 

10.11  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej http://www.owe.pte.pl/  

17.11   Olimpiada Wiedzy o Rodzinie http://www.uwm.edu.pl/owor/ 

17.11 Olimpiada Teologii Katolickiej https://otk.pl/ 

2.12   Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/ 

8.12 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 

https://prawoslawie.uwb.edu.pl/archiwa/category/popularyzacja-nauki/olimpiada 

10.01.2022   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej http://ekoolimpiada.net.pl/ 
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4.03.2022  Ogólnopolski konkurs szkolny „Młody Innowator” https://not.org.pl/olimpiady-i-

konkursy/xv-edycja-konkursu-mlody-innowator-20212022 

Wiosna 2022 Verstehen – konkurs z języka niemieckiego https://mogalo.pl/konkurs_verstehen 

Wiosna 2022 Rozumiem – konkurs z języka polskiego (czytanie ze zrozumieniem + wiedza) 

https://mogalo.pl/konkurs_rozumiem 
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