
 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej  
z 9 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych  

z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów 

lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 
przedmiotem lub dziedziną wiedzy 

 

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.  

 

Na podstawie  art. 44zzzw. ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 

komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  

z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub 

egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych 

związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających 

odpowiednio do: 

1) zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu 

albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej 

kolejności do szkół wymienionych w art. 20d 

– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 
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1. Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z etapu 

pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2017 r. 

Nazwa 

olimpiady/turnie

ju zawodowego* 

Organizator 

"Zwolnienie z etapu pisemnego lub  

z części pisemnej egzaminu 

zawodowego w 2017 r." 

Olimpiada 

Wiedzy  

o Żywieniu  

i Żywności 

Uniwersytet 

Przyrodniczy  

w Poznaniu 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 technik hotelarstwa 

 kelner 

 technik technologii żywności 

 technik przetwórstwa mleczarskiego 

Olimpiada 

Wiedzy 

Technicznej 

Federacja 

Stowarzyszeń 

Naukowo-

Technicznych NOT 

 technik budownictwa 

 technik budownictwa okrętowego 

 technik dróg i mostów kolejowych 

 technik elektronik 

 technik elektryk 

 technik mechanik 

 technik mechanizacji rolnictwa 

 technik telekomunikacji 

 technik automatyk sterowania ruchem 

kolejowym 

 technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 

 technik budownictwa wodnego 

 technik mechatronik 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik mechanik okrętowy 

 technik mechanik lotniczy 

 technik elektroniki i informatyki 

medycznej\ 

 technik teleinformatyk 

Olimpiada 

Wiedzy 

Ekonomicznej 

Polskie 

Towarzystwo 

Ekonomiczne 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik rachunkowości 

 technik administracji 

 technik organizacji reklamy 
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Olimpiada 

Techniki 

Samochodowej 

Wydawnictwa 

Komunikacji  

i Łączności 

 technik pojazdów samochodowych 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

Olimpiada 

Innowacji 

Technicznych  

i Wynalazczości 

Polski Związek 

Stowarzyszeń 

Wynalazców 

i Racjonalizatorów 

 technik budownictwa 

 technik budownictwa okrętowego 

 technik dróg i mostów kolejowych 

 technik ekonomista 

 technik elektronik 

 technik elektryk 

 technik mechanik 

 technik informatyk 

 technik teleinformatyk 

 technik cyfrowych procesów 

graficznych 

 technik geodeta 

 technik geolog 

 technik leśnik 

 technik mechanizacji rolnictwa 

 technik technologii chemicznej 

 technik telekomunikacji 

 technik transportu kolejowego 

 technik technologii żywności 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 technik handlowiec 

 technik spedytor 

 technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 

 technik włókiennik 

 technik technologii drewna 

 technik ochrony środowiska 

 technik architektury krajobrazu 

 technik mechatronik 

 technik analityk 

 technik drogownictwa 

 technik urządzeń sanitarnych 

 technik mechanik okrętowy 

 technik usług fryzjerskich 

 technik górnictwa odkrywkowego 

 technik logistyk 
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 technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

 technik pojazdów samochodowych 

 

 

Olimpiada 

Wiedzy 

i Umiejętności 

Rolniczych 

 

 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny 

w Siedlcach 

 

 technik agrobiznesu 

 technik rolnik 

 technik ochrony środowiska 

 technik ogrodnik 

 technik leśnik 

 technik technologii żywności 

 technik żywienia i usług 
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gastronomicznych 

 technik weterynarii 

 technik mechanizacji rolnictwa 

 technik hodowca koni 

 technik inżynierii środowiska i 

melioracji 

 technik architektury krajobrazu              

Olimpiada 

Wiedzy 

i Umiejętności 

Budowlanych 

Politechnika 

Warszawska 

 technik budownictwa 

 technik dróg i mostów kolejowych 

 technik urządzeń sanitarnych 

 technik drogownictwa 

 technik budownictwa wodnego 

 technik renowacji elementów 

architektury 

Olimpiada 

Wiedzy 

Elektrycznej  

i Elektronicznej 

„Euroelektra” 

Stowarzyszenie 

Elektryków 

Polskich 

 technik elektryk 

 technik elektronik 

 technik telekomunikacji 

 technik teleinformatyk 

Olimpiada 

Wiedzy 

Geodezyjnej  

i Kartograficznej 

Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich 

 technik geodeta 

 

 

 

Turniej Wiedzy  

i Umiejętności 

Handlowo-

Menedżerskich** 

Stowarzyszenie 

Dyrektorów 

i Nauczycieli 

Twórczych 

i Aktywnych Szkół 

Zawodowych  

w Bydgoszczy 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik rachunkowości 

 technik administracji 

 technik księgarstwa 

Olimpiada 

Wiedzy  

o Mleku  

i Mleczarstwie 

Krajowy Związek 

Spółdzielni 

Mleczarskich 

Związek Rewizyjny  

w Warszawie 

 technik technologii żywności 

 technik przetwórstwa mleczarskiego 

Turniej 

Budowlany  

„Złota Kielnia” 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Edukacji 

Budowlanej  

i Kultury Fizycznej  

w Grudziądzu 

 murarz-tynkarz 

 stolarz 

 monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie 
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Ogólnopolski 

Turniej na 

Najlepszego 

Ucznia w 

Zawodzie 

Cukiernik 
Dolnośląska Izba 

Rzemieślnicza  

we Wrocławiu 

 cukiernik 

Ogólnopolski 

Turniej na 

Najlepszego 

Ucznia w 

Zawodzie 

Piekarz 

 piekarz 

Ogólnopolski 

Turniej 

Cukierniczy im. 

Wojciecha 

Kandulskiego 

Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza  

w Poznaniu 

 cukiernik 

Ogólnopolski 

Turniej Piekarski  

im. Anny Butki 

 piekarz 

Ogólnopolski 

Turniej 

Przetwórstwa 

Mięsa im. Iwony 

Mossakowskiej 

 wędliniarz 

Ogólnopolska 

Olimpiada 

Wiedzy 

Elektrycznej  

i Elektronicznej 

Akademia 

Górniczo-Hutnicza  

w Krakowie 

 technik elektryk 

 technik elektroenergetyk transportu 

szynowego  

 technik elektronik 

 technik mechatronik 

 technik teleinformatyk 

 technik telekomunikacji 

 technik informatyk 

 technik elektroniki i informatyki 

medycznej 

 technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

Olimpiada 

Wiedzy Górniczej  

„O Złotą Lampkę” 

Politechnika Śląska 

 technik górnictwa podziemnego 

Ogólnopolska 

Olimpiada 

Wyższa Szkoła 

Logistyki 

 technik logistyk 

 technik spedytor 
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Logistyczna 

Olimpiada 

Wiedzy 

Hotelarskiej 

Wyższa Szkoła 

Gospodarki  

w Bydgoszczy 

 technik hotelarstwa 

Ogólnopolska 

Olimpiada 

Wiedzy  

o Żywności 

Uniwersytet 

Przyrodniczy  

w Poznaniu 

 technik technologii żywności 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

Olimpiada 

Wiedzy  

i Umiejętności  

z Zakresu 

Projektowania  

i Wytwarzania 

Odzieży 

 

Politechnika 

Łódzka 

 technik technologii odzieży 

Olimpiada 

Wiedzy o 

Turystyce 

Uniwersytet Łódzki 

Instytut Geografii 

Miast i Turyzmu 

 technik obsługi turystycznej 

* Laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów, zamieszczanych w wykazach z ubiegłych lat – 

nieuwzględnionych w wykazie dotyczącym roku 2016 i 2017, posiadający stosowne 

zaświadczenie wydane we wcześniejszych latach przez organizatora takiej olimpiady lub 

takiego turnieju, zachowują nabyte uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do końca roku 2016/2017 lub z części 

pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – bezterminowo. 

** w roku szkolnym 2016/2017 Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo 

Menadżerskich  organizowany jest jako Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Handlowo-

Menadżerskich. 

 

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, 

uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym  2016/2017. 

 

Nazwa olimpiady Organizator** Przedmiot 

Olimpiada matematyczna 
gimnazjalistów 

 egzamin gimnazjalny: matematyka  

Olimpiada matematyczna*  
sprawdzian: część 1. 

egzamin gimnazjalny: matematyka 



 

8 
 

egzamin maturalny: matematyka  

Olimpiada  języka  polskiego 
gimnazjalistów 

 egzamin gimnazjalny: język polski  

Olimpiada  języka polskiego*  

sprawdzian: część 1.  
egzamin gimnazjalny: język polski 
egzamin maturalny: język polski  
 

Olimpiada  języka 
angielskiego gimnazjalistów 

 egzamin gimnazjalny: język angielski  

Olimpiada języka 
angielskiego* 

 
sprawdzian: język angielski egzamin 
gimnazjalny: język angielski  
egzamin maturalny: język angielski  

Olimpiada informatyczna*  egzamin maturalny: informatyka  

Olimpiada języka 
białoruskiego* 

 egzamin maturalny: język białoruski  

Olimpiada  języka 
niemieckiego* 

 
sprawdzian: język niemiecki egzamin 
gimnazjalny: język niemiecki  
egzamin maturalny: język niemiecki  

Olimpiada  języka 
rosyjskiego* 

 
sprawdzian: język rosyjski  
egzamin gimnazjalny: język rosyjski  
egzamin maturalny: język rosyjski  

Olimpiada  języka 
hiszpańskiego* 

 
sprawdzian: język hiszpański egzamin 
gimnazjalny: język hiszpański  
egzamin maturalny: język hiszpański  

Olimpiada języka łacińskiego*  
egzamin maturalny: język łaciński i 
kultura antyczna  

Olimpiada biologiczna*  
egzamin gimnazjalny: przedmioty 

przyrodnicze 
egzamin maturalny: biologia  

Olimpiada chemiczna*  
egzamin gimnazjalny: przedmioty 

przyrodnicze 
egzamin maturalny: chemia  

Olimpiada filozoficzna*  egzamin maturalny: filozofia  

Olimpiada geograficzna*  
egzamin gimnazjalny: przedmioty 

przyrodnicze 
egzamin maturalny: geografia  

Olimpiada fizyczna*  
egzamin gimnazjalny: przedmioty 

przyrodnicze 
egzamin maturalny: fizyka  

Olimpiada artystyczna*  
egzamin maturalny: historia muzyki, 
historia sztuki  

Olimpiada historyczna 
gimnazjalistów  

 
egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie 
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Olimpiada historyczna*  
egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie 

egzamin maturalny: historia  

Olimpiada wiedzy o Polsce 
i świecie współczesnym* 

 

egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie 

egzamin maturalny: wiedza 

o społeczeństwie  
 

* Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje 
konkursowe, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, oraz uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok 
nauki, rekomendowani przez szkołę. 
 
** Organizatorzy wskazanych w zestawianiu olimpiad  zostaną wyłonieni w 2016 r. w konkursie 
na powierzenie realizacji zadania publicznego na organizację i przeprowadzenie olimpiad 
przedmiotowych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
 
Zgodnie z art. 44zx ust. 2 oraz 44zzh ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) uczeń korzysta ze zwolnienia 
 z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 
ustnej lub w części pisemnej tylko na tym etapie edukacyjnym, na którym zdobył tytuł laureata 
lub finalisty. 

 

3. Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów 

i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 

20d ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/2017. 

Nazwa olimpiady Nazwy organizatorów 
olimpiad przeprowadzonych 
w roku szkolnym 2013/2014, 

2014/2015 
 i 2015/2016**  

Przedmiot 

Olimpiada 
Matematyczna 
Gimnazjalistów** 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Matematycznej w 
Warszawie 

matematyka 

Olimpiada 
Matematyczna* 

Olimpiada Języka 
Angielskiego dla 
Gimnazjalistów** 

Wyższa Szkoła Języków 
Obcych  
im. Samuela Lindego w 
Poznaniu 

język angielski 
Ogólnopolska Olimpiada 
Języka Angielskiego* 

Olimpiada Informatyczna Stowarzyszenie Talent w Gdyni informatyka 
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Gimnazjalistów** 

Olimpiada 
Informatyczna* 

Fundacja Rozwoju Informatyki  
w Warszawie 

Olimpiada Literatury 
i Języka Polskiego* 

Instytut Badań Literackich PAN język polski 

Olimpiada Języka 
Francuskiego* 

PROF-EUROPE 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Francuskiego w Polsce 

język francuski 

Olimpiada Języka 
Białoruskiego* 

Uniwersytet Warszawski – 
Katedra Białorutenistyki 

język białoruski 

Ogólnopolska Olimpiada 
Języka Niemieckiego* 

Wyższa Szkoła Języków 
Obcych  
im. Samuela Lindego w 
Poznaniu 

język niemiecki 

Olimpiada Języka 
Rosyjskiego* 

Uniwersytet Warszawski 
Wydział Lingwistyki Stosowanej 

język rosyjski 

Olimpiada Języka 
Hiszpańskiego 
Olimpiada Języka 
Hiszpańskiego* 

Polskie Towarzystwo 
Neofilologiczne 

język hiszpański 

Olimpiada Języka 
Łacińskiego* 

Polskie Towarzystwo 
Filologiczne  
w Warszawie 

język łaciński 

Olimpiada Biologiczna* 
Polskie Towarzystwo 
Przyrodników   
w Krakowie 

biologia 

Olimpiada Chemiczna* 
Polskie Towarzystwo 
Chemiczne 
w Warszawie 

chemia 

Olimpiada Filozoficzna* 
Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne  
w Warszawie 

filozofia 

Olimpiada Geograficzna* 
Polskie Towarzystwo 
Geograficzne  
w Warszawie 

geografia 

Olimpiada Fizyczna* 
Polskie Towarzystwo Fizyczne  
w Warszawie 

fizyka 

Olimpiada Artystyczna* 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Olimpiady Artystycznej w 
Warszawie 

historia sztuki 
lub historia 
muzyki 

Ogólnopolska Olimpiada 
Historyczna* 

Polskie Towarzystwo 
Historyczne  
w Warszawie 

historia 

Olimpiada Wiedzy o 
Polsce i Świecie 

Uniwersytet Warszawski 
wiedza 
o społeczeństwie 
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Współczesnym* 
 

* Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U Nr 13, poz. 125 ze zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje 

konkursowe, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, oraz uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok 

nauki, rekomendowani przez szkołę. 

** uprawnieni do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d mają: 

 tylko laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy 

otrzymali zaświadczenie do roku szkolnego 2013/2014; 

 laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy 

otrzymali zaświadczenie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. 


