
                                                                                                                      

 

   

KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 

Organizowany w ramach obchodów „Wojewódzkich Dni Olimpijczyka Szczecin 2022” 

 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR: 

1. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

 

CELE KONKURSU:  

1. Popularyzowanie idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej, 

2. Inspirowanie do upowszechniania tematyki olimpijskiej.  

 

MIEJSCE KONKURSU: 

II Liceum Ogólnokształcące ul. Henryka Pobożnego 2 Szczecin 

 

TERMINY: 

1. Konkurs Wiedzy Olimpijskiej odbędzie się dnia 12 kwietnia 2022 r. wg poniższego 
harmonogramu: 

12.00 - Test dla uczniów szkół podstawowych 

13.30 - Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

2. Uroczyste rozdanie medali, dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych odbędzie się 

podczas Wojewódzkich Dni Olimpijczyka w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie 

22 kwietnia o godzinie 13.30. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

2. W konkursie można wziąć udział po uprzednim zgłoszeniu.  Zgłoszenia można nadsyłać 

drogą elektroniczną (skan) na adres mos.szczecin@op.pl do dn. 01 kwietnia 2022r. do 

godz. 15.00.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz liczbę uczniów 

szkoły biorących udział w konkursie.  

4. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test pisemny złożony z 20 pytań o tematyce 

olimpijskiej (każdy uczestnik rozwiązuje indywidualnie swój egzemplarz testu). Czas na 

rozwiązanie testu - 30 min. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

Drużyna szkolna może liczyć max. 3 osoby. Szkoła może zgłosić max. 2 drużyny.   

5. Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia rozwiązania 

testu z wykorzystaniem zasobów internetu lub przy pomocy osób trzecich. 

 



 

NAGRODY: 

1. Zespoły, które zajmą miejsca 1 – 3 otrzymają dyplomy, medale i puchary, 

2. Uczniowie, którzy zajmą indywidualnie miejsca 1 – 3 otrzymają pamiątkowe medale, 

dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną zakwalifikowani do udziału w finale ogólnopolskim Konkursu 

Wiedzy Olimpijskiej organizowanym przez PKOL - Podlaską Radę Olimpijską, 

zaplanowanym na dzień 06 czerwca 2022 r. w Białymstoku. Pozostali finaliści utworzą listę 

rezerwową. Wyjazd uczestników odbędzie się w uzgodnieniu i przy wsparciu finansowym 

Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej - https: //www.zro.szczecin.pl 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika i jego 

przedstawicieli ustawowych regulaminu, a także wyrażenia zgody na: 

 Przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach zgodnych 

z działalnością statutową związanych z organizacją konkursu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Narutowicza 17 tel. 914 337 231  
email: mos@miasto.szczecin.pl 
 

ZAGADNIENIA: 

 Udział polskich olimpijczyków w Igrzyskach w  Pekinie 2008, Vancouver, Londynie, 

Soczi, Rio de Janeiro, Pjongczang, Tokio, Pekin 2022; 

 Najważniejsze wydarzenia w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich; 

 Wybitne osiągnięcia Polaków na nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich; 

 Udział szczecińskich olimpijczyków w nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich; 

 Symbolika i ceremoniał olimpijski. 

Przydatne strony internetowe: 

http://www.profesor.pl/publikacja,16255,Konkursy,Konkurs-wiedzy-o-sporcie-omnibus-
sportowy 
http://spdwanascie.w.interia.pl/sport/sport.htm 
http://literka.pl/article/show/id/28808 
http://test.4free.pl/test/450748/41100 
http://test.4free.pl/test/450521/40567 
http://zs6.w.interia.pl/strona8.html 
http://www.edukacja.edux.pl/p-8645-szkolny-konkurs-wiedzy-o-tematyce-olimpijskiej.php 
http://www.profesor.pl/publikacja,8241,Sprawdziany-i-testy,Konkurs-wiedzy-o-tematyce-
olimpijskiej 
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9330 
http://www.gryfino.powiat.pl/old/aktualnosci/2007-04-02_konkurs/test.pdf 
http://www.lo-lapy.org/iso/testy.php 
http://www.sprawdzsie.pl/test/igrzyska-olimpijskie/786 
http://www.gazetaprawna.pl/quizy/635555,1,1,co_wiesz_o_nowozytnych_igrzyskach_olimpijs
kich.html 
http://test.4free.pl/test/350119/40619 
http://test.4free.pl/test/369282/21597 
http://test.4free.pl/test/498809/56558 
http://testwiedzy.pl/print/print_test/56907.html 
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Szczeci%C5%84scy_olimpijczycy 
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