
KONKURSY Z HISTORII W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAM ORGANIZACJI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – SZKOŁA

PONADPODSTAWOWA

 ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 16 IX 2022 - zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historyczne
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2022 - powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2022 - przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń 
o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej 
lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-14 XI 2022 - ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2022 - eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2022 - 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

Do 15 XII 2022 - podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/
http://www.olimpiadahistoryczna.pl/


KONKURS MULTITEST (KLASY I - III)

29-09-2022 r. Ostateczny termin zgłoszenia szkoły.

13-10-2022 r. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie testów

20-10-2022 r. Termin przeprowadzenia testów konkursowych:

12-12-2022 r.
Termin przekazania wyników konkursów:

KONKURS GALILEO (KLASY I - IV)

10-02-2023 r. Ostateczny termin zgłoszenia szkoły.

02-03-2023 r. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie testów:

09-03-2023 r. Termin przeprowadzenia testów konkursowych:

02-05-2023 r. Termin przekazania wyników konkursów:



● ZAKRES MATERIAŁU/PROGRAM KONKURSU

OLIMPIADA HISTORYCZNA

PROGRAM: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/program

REGULAMIN: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin

WYKAZ LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW – NIE ZOSTAŁ JESZCZE OPUBLIKOWANY

KONKURS MULTITEST (KLASY I – III)

ZAKRES MATERIAŁU: https://www.ces.edu.pl/multitest-historia/zakres-tematyczny

KONKURS GALILEO (KLASY I – IV)

ZAKRES MATERIAŁU: https://www.ces.edu.pl/galileo-historia/galileo-zakres-tematyczny

UWAGA

Wiadomości o wyżej wymieniowych konkursach będą na bieżąco uzupełniane.

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/program
https://www.ces.edu.pl/galileo-historia/galileo-zakres-tematyczny
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