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Komunikat Ministra Edukacji Narodowej  

z  9 czerwca 2016 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  

  

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

( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, 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 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  2017/2018**.  

Nazwa olimpiady  Organizator**  Przedmiot  

Olimpiada matematyczna 

gimnazjalistów  

Stowarzyszenie 
na Rzecz  
Edukacji  
Matematycznej w  
Warszawie  

egzamin gimnazjalny:  

matematyka   

Olimpiada matematyczna*  

Stowarzyszenie 
na Rzecz  
Edukacji  
Matematycznej w  
Warszawie  

sprawdzian: część 1. 
egzamin gimnazjalny:  
matematyka egzamin 

maturalny: 

matematyka   

Olimpiada  języka  polskiego 

gimnazjalistów  brak oferenta  
egzamin gimnazjalny: język 

polski   

Olimpiada  języka polskiego*  
Instytut Badań 

Literackich PAN  

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

język polski   
  

Olimpiada  języka 

angielskiego gimnazjalistów  

Wyższa 
Szkoła 
Języków 
Obcych  im. 
Samuela 
Lindego w  
Poznaniu  

egzamin gimnazjalny: język 

angielski   

Olimpiada języka 

angielskiego*  

Wyższa 
Szkoła 
Języków 
Obcych  im. 
Samuela 
Lindego w  
Poznaniu  

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

angielski   

Olimpiada informatyczna*  

Fundacja  

Rozwoju  

Informatyki  w 

Warszawie  

egzamin maturalny:  

informatyka   
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Olimpiada języka 

białoruskiego*  

Uniwersytet  

Warszawski – 
Katedra  

Białorutenistyki  

egzamin maturalny: język 

białoruski   

Olimpiada  języka 

niemieckiego*  

Wyższa 

Szkoła 

Języków 

Obcych  im. 

Samuela 

Lindego w  

Poznaniu  

sprawdzian: język niemiecki 
egzamin gimnazjalny: język  
niemiecki   

egzamin maturalny: język 

niemiecki   

Olimpiada  języka 

rosyjskiego*  

Uniwersytet  

Warszawski 
Wydział  
Lingwistyki  

Stosowanej  

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

rosyjski   

Olimpiada  języka 

hiszpańskiego*  
brak oferenta***  

sprawdzian: język hiszpański 

egzamin gimnazjalny: język 

hiszpański   

egzamin maturalny: język 

hiszpański   

Olimpiada języka łacińskiego*  

Polskie  

Towarzystwo 

Filologiczne  w 

Warszawie  

egzamin maturalny: język 

łaciński i kultura antyczna   

Olimpiada biologiczna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Przyrodników   w 

Krakowie  

egzamin gimnazjalny: 

przedmioty przyrodnicze 

egzamin maturalny: biologia   

Olimpiada chemiczna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Chemiczne 

w Warszawie  

egzamin gimnazjalny: 

przedmioty przyrodnicze 

egzamin maturalny: chemia   

Olimpiada filozoficzna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Filozoficzne  w 

Warszawie  

egzamin maturalny: filozofia   

Olimpiada geograficzna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Geograficzne  w 

Warszawie  

egzamin gimnazjalny: 

przedmioty przyrodnicze 

egzamin maturalny: geografia   
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Olimpiada fizyczna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Fizyczne  w 

Warszawie  

egzamin gimnazjalny: 

przedmioty przyrodnicze 

egzamin maturalny: fizyka   

Olimpiada artystyczna*  

Stowarzyszenie 
Przyjaciół  
Olimpiady  

Artystycznej w  

Warszawie  

egzamin maturalny: historia 

muzyki, historia sztuki   

Olimpiada historyczna 

gimnazjalistów   

Polskie  

Towarzystwo  

Historyczne  w 

Warszawie 

egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie  

Olimpiada historyczna*  

Polskie  

Towarzystwo 

Historyczne  w 

Warszawie  

egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie 

egzamin maturalny: historia   

Olimpiada wiedzy o Polsce i 

świecie współczesnym*  

Uniwersytet 

Warszawski  

egzamin gimnazjalny: historia  

i wiedza o społeczeństwie 

egzamin maturalny: wiedza o 

społeczeństwie   

Olimpiada języka 

ukraińskiego*  
brak oferenta  

egzamin gimnazjalny: język 

ukraiński  

egzamin maturalny:    język 

ukraiński  

  

* 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.  
**  
Zgodnie z art. 44zx ust. 2 oraz 44zzh ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. 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.  
***laureaci i finaliści olimpiady języka hiszpańskiego realizowanej w edycji 2013-2016 zachowują 

uprawnienia wynikające z art. 44zx ust. 2 oraz 44zzh ust. 2 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty)  
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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 2017/2018.  

a) nazwy organizatorów olimpiad przeprowadzonych w roku szkolnym  

2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016  

Nazwa olimpiady  Nazwy organizatorów o   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  

Gimnazjalistów**  Stowarzyszenie Talent w Gdyni  

informatyka  
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  
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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  

Współczesnym*  
Uniwersytet Warszawski  

wiedza o 

społeczeństwie  

 


