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1. Kilka słów wstępu, czyli w jakim celu powstało to
opracowanie
Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach od najmłodszych lat potrafi diametralnie wpłynąć na
przyszłe losy ucznia, poszerzając jego horyzonty i otwierając drzwi do wielu nowych perspektyw.
Pomimo wielu możliwości, które mogą dać konkursy, nadal zbyt mało polskich uczniów decyduje się
na spróbowanie swoich sił w takiej formie rywalizacji.
Uważamy, że propagowanie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej konkursów kuratoryjnych i
olimpiad przedmiotowych wśród uczniów, a także ich rodziców oraz przekazanie praktycznej informacji
pomoże w lepszym zrozumieniu tematu oraz korzyści płynących z tego typu współzawodnictwa.
W środowisku szkolnym brakowało dotychczas praktycznego opracowania uporządkowującego
zasady i wiedzę na ten temat oraz ułatwiającego podjęcie decyzji dotyczącej uczestnictwa i
przygotowania się do nich. Dlatego też we współpracy oraz bazując na doświadczeniach laureatów i
finalistów takich konkursów, przygotowaliśmy to opracowanie. Ponadto, w ostatnim rozdziale
zawarliśmy szereg cennych wskazówek dla uczniów na temat przygotowań do konkursu i nauki.
Mamy nadzieję, że lektura ta zachęci jak największe grono uczniów do zmierzenia się z konkursami i
olimpiadami oraz ukształtuje wizerunek konkursów i olimpiad przedmiotowych jako źródła cennego
doświadczenia, ustrukturyzowanego sposobu na budowanie swojej wiedzy oraz rozwijanie swoich
pasji, a także jako furtki do niezliczonych możliwości.

Życzymy miłej lektury oraz samych sukcesów!
Zespół

edusofa.com
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2. Dlaczego warto brać udział w konkursach?
Jeżeli uczeń, który brał już udział w konkursie czy olimpiadzie, zostanie zapytany: ,,Czy było warto?”,
jego odpowiedź prawdopodobnie zależeć będzie od tego jaka była jego motywacja. To czy warto brać
udział w takich zawodach wcale nie musi zależeć od ostatecznego rezultatu, gdyż z uczestnictwa w
konkursach można wynieść znacznie więcej niż tytuł laureata czy finalisty.

Korzyści z uczestnictwa w konkursach
Decydując się na udział w konkursie uczeń dokonuje pewnego zobowiązania i od tego momentu musi
on przedsięwziąć konkretne działania, które pomogą mu zrealizować postawiony sobie cel. Podczas
całego procesu przygotowań nie tylko uczy się on dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do wytyczonego
celu, ale również zdobywa umiejętności planowania i organizacji czasu, gdyż przygotowanie do
konkursu trzeba pogodzić ze szkołą, pozaszkolnymi aktywnościami, hobby oraz spotkaniami z
przyjaciółmi.
Kolejnym, już mniej oczywistym, benefitem płynącym z aktywnego udziału w konkursach i olimpiadach
jest kształtowanie się wizerunku ucznia w oczach nauczycieli jako ambitnego, pracowitego i
zaradnego, a nie trzeba nikomu tłumaczyć jak ważne bywa to w codziennej szkolnej rzeczywistości.
Mówiąc o korzyściach płynących z udziału w konkursach nie można zapomnieć o tych bardziej
praktycznych. Przede wszystkim laureaci oraz finaliści konkursów lub olimpiad otrzymują dodatkowe
punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych1. Dodatkowo dla najlepszych przewidziane jest
całkowite zwolnienie z danej części egzaminu ósmoklasisty oraz gwarancja przyjęcia do wymarzonej
szkoły średniej. Do tego dochodzą również liczne nagrody rzeczowe i stypendia, które można uzyskać
za sukcesy w konkursach.

Czy konkursy i olimpiady są dla wszystkich?
Każdy uczeń może brać udział w różnych konkursach i olimpiadach, a wiele zależy od jego motywacji i
nastawienia. Jeżeli uczeń bywa zmuszany do udziału w konkursie przez nauczyciela czy rodzica efekt
takiego działania może się okazać przeciwny do zamierzonego. Aby osiągnąć wymierne rezultaty, sam
uczeń musi widzieć sens w uczestnictwie w konkursach i chcieć osiągnąć w nim jak najwięcej będzie
w stanie.
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Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się sekcji ,,Uprawnienia laureatów i finalistów”
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Kiedy najlepiej zacząć swoją przygodę z konkursami?
Pewnie nikogo nie zdziwi odpowiedź, że im wcześniej tym lepiej. Jak mówi staropolskie powiedzenie:
„czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” i konkursy nie są tutaj wyjątkiem.
Przeciwnicy tego stwierdzenia mogą wysunąć argument, iż konkursy to niepotrzebne narażanie dziecka
na ogromny stres. Faktycznie, udział w zawodach może wiązać się ze stresem, jednak niestety i tak nie
da się wyeliminować go z codziennego życia, a udział w konkursach i olimpiadach może być świetną
okazją do oswajania i radzenia sobie z nim.
Jak twierdzi dr Timothy Gunn, neuropsycholog pediatryczny „współzawodnictwo pomaga dzieciom
nauczyć się, że nie zawsze wygrywają ci najbystrzejsi, ale raczej ci, którzy są wytrwali w swojej ciężkiej
pracy”. Co więcej, uważa on, że dzieci, które angażują się w różnego rodzaju zawody „zdobywają
umiejętność krytycznego patrzenia na świat i zaczynają doceniać wartość ciężkiej pracy, budując tym
samym swoje poczucie sprawczości i własnej wartości”.2
Im więcej czegoś doświadczamy tym staje się to dla nas coraz bardziej zwyczajne i na porządku
dziennym. Dlatego też warto startować w konkursach od kiedy tylko jest taka możliwość, nawet jeśli
nie przerobiło się jeszcze podczas lekcji wymaganego materiału, gdyż dzięki temu można zapoznać się
ze strukturą konkursu, sposobem jego organizacji i atmosferą. Dzięki temu, podczas kolejnych
podejść do danego konkursu poziom stresu będzie znacznie mniejszy, co w konsekwencji zwiększy
szanse na sukces.
Oczywiście, startując w czwartej czy piątej klasie szkoły podstawowej w konkursach i olimpiadach dla
ósmoklasistów, nie powinno się nastawiać na laury olimpijskie i maksymalny wynik, bo można się w
ten sposób do nich łatwo zniechęcić. Zamiast tego warto potraktować to jako „badanie gruntu” i
oswajanie się z konkursami, tak aby w późniejszych latach móc ze spokojem walczyć o tytuł laureata.
Ponadto, zdobycie tytułu laureata konkursu przedmiotowego bądź olimpiady, potrafi oszczędzić
dużo stresu w ostatnim roku, gdyż egzamin ósmoklasisty ma się już częściowo zaliczony, a dostanie
się do wymarzonej szkoły średniej zagwarantowane.
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3. Rodzaje konkursów i zasady ich organizacji
W niniejszym rozdziale szczegółowo opiszemy podział konkursów, w których mogą brać udział
uczniowie szkół podstawowych. W przypadku szkół średnich struktura konkursów różni się od tej
zamieszczonej poniżej, jednak sposób organizacji i właściwy proces przygotowania do konkursów jest
w dużej mierze taki sam jak w przypadku szkół podstawowych.

Konkursy kuratoryjne
Konkursy kuratoryjne są konkursami organizowanymi przez kuratorium oświaty danego województwa,
na terenie którego zlokalizowana jest szkoła. Oznacza to, że co roku organizowanych jest po 16
konkursów kuratoryjnych z wybranych przedmiotów (po jednym w każdym województwie). Do
konkursów może przystąpić każdy uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej z dowolnie dużej liczby
przedmiotów, musi on jednak uczyć się w szkole podlegającej pod dane kuratorium oświaty.
Z uwagi na to, że za ich organizację odpowiada lokalne kuratorium oświaty, nie ma ujednoliconej formy
takich konkursów, więc mogą one znacznie różnić pomiędzy poszczególnymi województwami zarówno
procedurami, jak i merytorycznie. W obrębie jednego województwa wygląd oraz zasady
przeprowadzania konkursów są zazwyczaj ujednolicone.
Konkursy organizowane przez kuratorium oświaty można podzielić na przedmiotowe oraz tematyczne.
➢ Konkurs przedmiotowy
Konkurs ten sprawdza wiedzę z danego przedmiotu obowiązującego uczniów szkół
podstawowych, tj. z: języka polskiego, matematyki, fizyki, historii, biologii, geografii, chemii,
języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego lub języka francuskiego.
Konkursy kuratoryjne składają się z 3 etapów: etapu szkolnego, etapu rejonowego oraz etapu
wojewódzkiego (finału). Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest zwykle w październiku i
odbywa się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Prace uczniów z etapu szkolnego są
sprawdzane w szkole, więc wyników można spodziewać się w przeciągu kilku dni od organizacji
zawodów. Kolejne etapy są już przeprowadzane wspólnie dla wszystkich zakwalifikowanych
uczniów w danym powiecie czy okręgu - etap rejonowy na przełomie stycznia i lutego, a finał
z reguły na początku marca.
5

Szczegółowe informacje odnośnie tego kto może zostać zakwalifikowany do kolejnych etapów
są specyficzne dla danego województwa i znaleźć je można w lokalnych regulaminach
konkursów przedmiotowych. Dla przykładu w województwie małopolskim reguły te wyglądały
w roku szkolnym 2020/2021 następująco:

Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co
najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych do etapu
rejonowego nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu szkolnego.
Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali
co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych do etapu
wojewódzkiego nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu rejonowego.
Tytuł laureata konkursu otrzymują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali co
najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba laureatów nie może przekroczyć
20% liczby uczestników etapu wojewódzkiego.

➢ Konkurs tematyczny
Jak sama nazwa wskazuje konkurs sprawdza wiedzę z danego tematu, który zwykle nie zawiera
się w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Każde kuratorium proponuje
i realizuje własne pomysły na konkursy tematyczne, jednak zazwyczaj pojawiają się konkursy
o tematyce związanej z informatyką, historią oraz religią. Sposób organizacji konkursów
tematycznych przez dane kuratorium jest zazwyczaj bardzo zbliżony do sposobu organizacji
konkursów przedmiotowych.

Olimpiady
Olimpiady są zdecydowanie najtrudniejsze ze wszystkich wymienionych konkursów, gdyż od samego
początku obowiązujący na nich materiał wybiega poza podstawę programową. Olimpiady składają się
z trzech etapów, z czego pierwszy z reguły jest korespondencyjny.
Jest ich zazwyczaj mniej niż konkursów przedmiotowych, a w roku szkolnym 2020/2021 zostały
zorganizowane następujące olimpiady dla uczniów szkół podstawowych:
•
•
•
•
•

Olimpiada Matematyczna Juniorów
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych
Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów
Olimpiada Historyczna Juniorów
Olimpiada Informatyczna Juniorów
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Pozostałe konkursy
Do tej kategorii zaliczają się wszystkie konkursy organizowane przez instytucje zewnętrze, takie jak np.
Kangur, Lwiątko, Galileo, Świetlik czy Multitest. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zazwyczaj
poniesienie niewielkiej opłaty wpisowej, co jednak przekłada się na cenne nagrody dla najlepszych.
Mimo, że nie są przyznawane za nie punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wyniki
w tych konkursach są z pewnością doceniane zarówno przez nauczycieli, jak i grono pedagogiczne
szkoły, do której uczęszcza uczeń. Poniżej zamieszczamy przykładowe konkursy dla uczniów szkół
podstawowych wraz z linkami:
Konkursy organizowane przez Centrum Edukacji Szkolnej
CES zajmuje się organizacją konkursów: Multitest, Galileo, Albus z języka polskiego, angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.
Konkursy te są płatne, jednoetapowe i polegają na uzupełnieniu testu wielokrotnego wyboru.
Ogólnopolskie szkolne konkursy EDI
W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowane zostaną dwa konkursy przeznaczone dla szkół
podstawowych (klasy IV-VIII): Pingwin i Panda. W ramach tych konkursów przeprowadzone zostaną
testy jednokrotnego wyboru z jednego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język
angielski, język niemiecki, język hiszpański, historia, chemia, fizyka, przyroda, biologia, geografia.
Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych Leon
Olimpiada przeprowadzana jest z matematyki oraz języka angielskiego. Jej zakres dostosowany jest do
norm programowych obowiązujących dany rocznik. Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub
kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
Kangur jest jednym z najbardziej popularnych konkursów matematycznych. Jak wszystkie pozostałe
pozycje, jest on również jednoetapowy. To co jednak wyróżnia go od innych konkursów
matematycznych to kreatywne i nietuzinkowe zadania.

Czy trudno jest zostać laureatem? - konkurencja, a poziom trudności
Zostanie finalistą, a nawet laureatem jest realne i możliwe, ale z pewnością trzeba wykazać się
systematycznością i intensywną pracą oraz zacząć przygotowania odpowiednio wcześniej, a nie jak to
często się zdarza - tuż przed samym konkursem. Ponadto, największe szanse mają ci, którzy szczególnie
pasjonują się i interesują daną dziedziną.
Zarówno pod względem konkurencji jak i poziomu trudności najtrudniej jest osiągnąć tytuł finalisty czy
laureata w olimpiadzie przedmiotowej. W związku z tym, że olimpiady przedmiotowe mają zasięg
ogólnopolski konkurencja tam jest dużo większa (szczególnie na pierwszym etapie), niż w przypadku
konkursów kuratoryjnych.
Istotną różnicą pomiędzy typowym konkursem kuratoryjnym, a olimpiadą przedmiotową jest założony
przez ich organizatorów cel. Konkurs kuratoryjny ma za zadanie przygotować pod egzamin
8

ósmoklasisty i do pierwszych klas liceum, a olimpiada przedmiotowa znakomicie przygotowuje grunt
pod olimpiadę przedmiotową dla uczniów szkół średnich. Materiał obowiązujący na olimpiadzie
przedmiotowej od samego początku wybiega poza podstawę programową i wymaga od ucznia
nieszablonowego myślenia oraz nierzadko ogromnej pomysłowości. W przypadku przedmiotowych
konkursów kuratoryjnych materiał wybiegający poza podstawę programową powinien pojawiać się w
późniejszych jego etapach, chociaż bardzo zależne jest to od danego przedmiotu i kuratorium i
niejeden konkurs przedmiotowy narzuca bardzo wysokie wymagania od samego początku.
Które przedmioty są najbardziej popularne? Ile osób przechodzi dalej? Aby przedstawić skalę
przeanalizujmy dla przykładu województwo mazowieckie: W ubiegłym roku w czternastu konkursach
przedmiotowych organizowanych przez jednostki podległe Kuratorium Oświaty w Warszawie wzięło
łącznie udział ponad 40 000 uczniów. Stanowi to mniej niż 8% wszystkich uczniów szkół podstawowych
w woj. mazowieckim. Do drugiego etapu tych konkursów przeszło już tylko około 2 800 uczniów, a więc
mniej niż co dziesiąty startujący. Ponad 500 osób może się szczycić tytułem laureata, otrzymując
maksymalna ocenę na świadectwie, a ponad 260 osób tytułem finalisty mających pewność, że dostaną
się do swojego wymarzonego liceum czy technikum.
Poniżej zamieszczamy tabelę przedstawiającą liczbę uczniów biorących udział w poszczególnych
etapach konkursów kuratoryjnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 3:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji opublikowanych na stronie organizatora mscdn.pl

Wśród konkursów kuratoryjnych największym zainteresowaniem cieszą się matematyka (prawie 9 tyś
startujących) oraz j. angielski (ponad 11 tyś startujących) i j. polski (5 tyś startujących), a także
historia i biologia (po około 3 tyś startujących). Co ciekawe i równocześnie zastanawiające, na
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informatykę, która postrzegana jest jako bardzo atrakcyjna i przyszłościowa dziedzina, zdecydowało
się zaledwie 400 uczniów.

ZAINTERESOWANIE POSZCZEGÓLNYMI KONKURSAMI PRZEDMIOTOWYMI
W WOJ. MAZOWIECKIM, W ROKU SZKOLNYM 2020/21

geografia
6%
fizyka
3%
chemia
4%

biologia informatyka
0.95%
7%

matematyka
22%

WOS
6%

historia
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język rosyjski
1.44%
język francuski
0.41% język hiszpański
0.78%

język polski
12%

język angielski
29%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji opublikowanych na stronie organizatora mscdn.pl

Uprawnienia laureatów i finalistów
Jednym z praktycznych i bardzo docenianych przywilejów i korzyści wynikających z osiągnięcia
wysokich rezultatów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych są niewątpliwie prawa do wysokiej
oceny na świadectwie oraz ułatwienia przy rekrutacji do szkoły średniej.
Z artykułu 44 ustawy o systemie oświaty dowiadujemy się, że laureaci konkursów przedmiotowych
organizowanych przez kuratoria oświaty oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych otrzymują na koniec roku szkolnego z przedmiotu, z którego osiągnęli dany tytuł
najwyższą możliwą ocenę. Jeżeli w momencie ogłoszenia wyników konkursu czy olimpiady ocena z
danego przedmiotu została już wystawiona, uczeń otrzymuję najwyższą notę jako ocenę klasyfikacyjną
z tego przedmiotu, czyli ocenę wystawianą na koniec ostatniej klasy w danej placówce edukacyjnej.
Warto tutaj zaznaczyć, że zarówno finaliści konkursów przedmiotowych jak i laureaci oraz finaliści
konkursów tematycznych oraz innych konkursów organizowanych przez prywatne organizacje nie
posiadają tego przywileju.

10

Foto: Pexels – Tima Miroshnichenko
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Ustawa o systemie oświaty, art. 44j:
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 4ust. 2 pkt 8, a także laureat
konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6, którego organizatorem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna
jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe,
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół
i placówek artystycznych uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową
ocenę klasyfikacyjną.

W kwestii zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu na egzaminie
ósmoklasisty 100% bez przystępowania do niego. Dla przykładu: jeżeli uczeń został laureatem
wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego oraz z języka angielskiego, nie pisze on
egzaminu ósmoklasisty z tych dwóch przedmiotów i jego wynik z tych egzaminów będzie wynosić
100%. Trzeba jednak pamiętać, że przywilej ten nie dotyczy finalistów przedmiotowych konkursów
kuratoryjnych i nie są oni automatycznie objęci zwolnieniem z egzaminu. Jednak otrzymują oni
dodatkowe punkty, które z pewnością mogą istotnie wpłynąć na ich pozycje rankingową przy ubieganiu
się do wymarzonej szkoły średniej.

Ustawa o systemie oświaty, art. 44zx:
Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym
mowa w art. 44zzzw,5 oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu
ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

4
5

Rozporządzenie dostępne tutaj
Wykaz olimpiad na rok szkolny 2021/2022 można znaleźć tutaj
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Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci wojewódzkich
konkursów przedmiotowych są przyjmowani do wskazanych w przytoczonym poniżej fragmencie
placówek w pierwszej kolejności. W praktyce zapis ten oznacza, że uczeń z takimi osiągnięciami musi
zostać przyjęty do szkoły, do której złożył dokumenty.

Prawo oświatowe, art. 132:
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty (…) są przyjmowani w pierwszej kolejności do:
1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej
integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej
ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły
ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej
ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole
ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których
mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1;
3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa
w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust.
1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio
pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art.
140 ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym
mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z
języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale
albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
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Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przedstawia poniższa tabela6:

Podsumowując, porównanie poszczególnych konkursów przedstawia się następująco:

6

Szczegółowe informacje o tym jak przeliczać punkty do procesu rekrutacyjnego znajdują się tutaj.
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4. Gdzie szukać informacji na temat konkursów kuratoryjnych i
olimpiad?
Szkoły nie zawsze dostarczają wszystkich niezbędnych informacji odnośnie dostępnych konkursów.
Często zależy to od aktywności samego nauczyciela danego przedmiotu, a czasami od aktywności i
zaangażowania dyrekcji szkoły. Dlatego też w tym rozdziale załączymy niezbędne linki do
poszczególnych kuratoriów, które umożliwią samodzielne wyszukanie informacji na temat konkursów
oraz na przykładzie województwa mazowieckiego pokażemy jakie informacje na temat konkursów
kuratoryjnych można znaleźć w Internecie.
Strony kuratoriów oświaty dot. konkursów przedmiotowych7:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kuratorium Oświaty w Krakowie (woj. małopolskie)
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (woj. podkarpackie)
Kuratorium Oświaty w Lublinie (woj. lubelskie)
Kuratorium Oświaty w Kielcach (woj. świętokrzyskie)
Kuratorium Oświaty w Katowicach (woj. śląskie)
Kuratorium Oświaty w Opolu (woj. opolskie)
Kuratorium Oświaty w Łodzi (woj. łódzkie)
Kuratorium Oświaty w Warszawie (woj. mazowieckie)
Kuratorium Oświaty w Białymstoku (woj. podlaskie)
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)
Kuratorium Oświaty w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie)
Kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie)
Kuratorium oświaty w Szczecinie (woj. zachodnio-pomorskie)
Kuratorium oświaty w Gdańsku (woj. pomorskie)

Jakie informacje można znaleźć na stronie kuratorium oświaty?
Dla przykładu wybraliśmy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jednak zazwyczaj strony kuratoriów mają
bardzo podobny układ, więc nie powinno sprawiać problemu przełożenie tej instrukcji na nawigację po
stronach kuratoriów w pozostałych miastach wojewódzkich.
W woj. mazowieckim organizacją konkursów zajmuje się Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli (www.mscdn.pl) oraz dla konkursu informatycznego Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/program).

7

Linki do stron Kuratorium aktualne na sierpień 2021
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Strona konkursowa
Aby znaleźć się w zakładce konkursowej należy przejść do zakładki „Rodzice i uczniowie”>> „Konkursy
i Olimpiady” >> „Konkursy” >> „Konkursy przedmiotowe”

Na stronie dotyczącej konkursów przedmiotowych znajdują się zwykle odnośniki do konkursów z lat
ubiegłych, komunikaty oraz odnośnik do strony dotyczącej aktualnej edycji konkursów lub jeżeli nowy
rok szkolny się jeszcze nie zaczął - do ubiegłej edycji (na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w
tym miejscu znajdują się jedynie dwie ostanie pozycje).
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Wchodząc w zakładkę dotyczącą aktualnej edycji konkursu otrzymujemy dostęp do regulaminu
konkursów przedmiotowych oraz komunikatów dotyczących ich organizacji. Na stronie konkursowej
można dodatkowo znaleźć strony każdego konkursu przedmiotowego organizowane przez dane
kuratorium, a co za tym idzie - właściwy mu harmonogram, sposób organizacji oraz wykaz
obowiązującego materiału.
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Regulamin konkursu
Niezależnie od tego w jakim konkursie czy olimpiadzie bierze się udział, obowiązkowym krokiem
powinno być zapoznanie się z regulaminem konkursu. Oczywiście każdy regulamin zawiera całą masę
informacji organizacyjno-prawnych, które będą nam mniej przydatne, jednak warto tam skupić się
szczególnie na informacjach dotyczących:
•

•

•
•
•

zasad uczestnictwa w konkursie - nie zawsze szkoła macierzysta ucznia organizuje dany
konkurs kuratoryjny i w takim przypadku trzeba samodzielnie przedsięwziąć pewne działania,
aby zapisać się na konkurs przed upływem terminu składania zgłoszeń. Może się też okazać, że
koniecznym jest, aby to szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w danym konkursie. W takim
przypadku, zgłoście do dyrekcji swojej szkoły chęć uczestnictwa w takim konkursie.
zasad wglądu do prac konkursowych - po każdym etapie konkursu istnieje zazwyczaj
możliwość dokonania wglądu w sposób ocenienia pracy w określonym w regulaminie terminie.
Nierzadko zdarza się, że można znaleźć wtedy podstawy do odwołania się od oceny, co
ostatecznie może doprowadzić do zdobycia dodatkowych punktów.
trybu odwoławczego - po jakich etapach przysługuje i w jakim terminie można składać
odwołania od oceny
organizacji poszczególnych etapów
kwalifikacji do następnych etapów - każde województwo ustala własne zasady regulujące kto
może zostać dopuszczony do etapu rejonowego i wojewódzkiego, a wszystko znajduje się w
regulaminie
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Strona konkretnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego
Kuratoria Oświaty zwykle poświęcają danemu konkursowi całą osobną stronę. Na takiej stronie
znajdują się harmonogram konkursu, zakres merytoryczny konkursu oraz wraz z upływem czasu
pojawiają się arkusze zadań, arkusze odpowiedzi oraz listy osób zakwalifikowanych do kolejnych
etapów. Dla przykładu na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie dotyczącej konkursu z matematyki
można znaleźć następujące dokumenty:
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Foto: Pexels – Cottonbro
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5. Praktyczne wskazówki - jak przygotowywać się do konkursu,
aby zostać laureatem?
Czynnikiem przesądzającym o sukcesie w konkursach i olimpiadach wcale nie musi być wysoka
inteligencja, a odpowiednie przygotowanie i podejście gra tutaj istotna rolę. W tym rozdziale
przedstawimy kilka znaczących kroków, które warto poczynić w procesie przygotowania do konkursów.

Zapoznanie się z regulaminem oraz terminarzem konkursu
W regulaminie oraz terminarzu znajdują się wszystkie niezbędne informacje - planowane terminy
poszczególnych etapów, ich przebieg oraz benefity płynące z otrzymania tytułu laureata lub finalisty.
Znajdziesz tam również szczegółowe wytyczne, ile trzeba mieć procent z każdego etapu, aby przejść
dalej, kiedy można spodziewać wyników oraz gdzie można się ewentualnie odwoływać.
W obowiązku ucznia leży również dopilnowanie tego, aby szkoła zgłosiła go do udziału w konkursie.
Zwykle szkoła ma obowiązek powiadomić uczniów o możliwości brania udziału w konkursach, ale nie
zawsze ma to miejsce. Warto zgłosić chęć udziału w konkursie do nauczyciela nadzorującego dany
konkurs na samym początku roku szkolnego, aby zdążył on dopełnić wszelkich formalności. Jeżeli nie
ma w szkole wyznaczonego nauczyciela opiekującego się danym konkursem przedmiotowym, warto
zgłosić chęć udziału do wychowawcy lub bezpośrednio do dyrekcji.

Pobranie zakresu materiału obowiązującego na konkursie
Powszechną praktyką organizatorów konkursów kuratoryjnych, olimpiad czy innych konkursów jest
zamieszczanie w Internecie spisu zagadnień obowiązujących na każdym etapie. Z takim spisem każdy
zainteresowany udziałem w konkursie powinien się dokładnie zapoznać i podzielić materiał na
opanowany i do opanowania. Czasami w zakresie materiału można znaleźć zapis:
,,Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające
z podstawy programowej’’
Wtedy należy również zapoznać się ze spisem tematów znajdujących się w podstawie programowej z
danego przedmiotu. Podstawy programowe ze wszystkich przedmiotów znajdują się tutaj.

Zapoznanie się z widniejącą w spisie literaturą
W dokumencie z zakresem materiału obowiązującym na konkursie znajdują się również informacje
dotyczące literatury konkursowej. Literatura ta dzieli się na obowiązkową, czyli wymaganą i zalecaną.
Z literaturą obowiązkową, jak sama nazwa wskazuje, powinien zapoznać każdy uczestnik konkursu, bo
z niej mogą zostać bezpośrednio wzięte pytania konkursowe. Literatura zalecana jest nie jest
obowiązkowa, aczkolwiek często brane są z niej zadania do konkursu (są to najczęściej zbiory zadań).
Zadania wzięte z tych zbiorów mieszczą się w zakresie wymagań konkursu, więc można poradzić sobie
świetnie nawet nie otwierając wymienionych książek, ale przecież lepiej jest rozwiązywać na konkursie
zadanie, które się już wcześniej przerabiało. Należy mieć również na uwadze fakt, że nie da się wymyślić
nieograniczonej liczby zadań, które mieszczą się w podstawie programowej i zakresie tematycznym,
dlatego też pewne schematy zdań będą się w kółko powtarzać.
Przed wykupieniem całej listy książek warto jednak skontaktować się z nauczycielem prowadzącym
dany konkurs, gdyż jest duża szansa, że posiada on szukaną pozycję. Jeżeli okaże się, że nie ma jej w
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swoim zbiorze, rozpoczęcie poszukiwań na Olx, Allegro czy na antykwariatach internetowych wydaje
się dużo lepszym pomysłem niż kupno książek w księgarni, gdyż zakup używanych książek wychodzi
zazwyczaj kilkukrotnie taniej.

Planowanie nauki
Dobry plan przygotowań do konkursu to podstawa sukcesu. Rozpoczynając planowanie trzeba mieć
świadomość, ile czasu pozostało do każdego etapu konkursu oraz które zagadnienia zostały jeszcze do
opanowania przed każdym z nich. Zagadnienia te dobrze jest sobie podzielić na działy i rozłożyć naukę
na okres, który został przed konkursem, tak aby uczyć się małymi porcjami, ale systematycznie. Nie
można również zapomnieć o przewidzeniu w planie nauki czasu na powtórki wcześniej przerobionego
materiału - najlepiej powtarzać wszystko co 2-3 tygodnie, a mniejsze partie nawet częściej.
Zazwyczaj pierwszy etap konkursu ma miejsce już na samym początku roku szkolnego około
października. Planując wzięcie w nim udziału, warto zacząć przygotowania jeszcze na początku
września, o ile oczywiście nie zaczęliśmy pierwszych kroków jeszcze przed wakacjami.

Znalezienie odpowiedniego nauczyciela
Za prawie każdym sukcesem stoi odpowiedni mentor, dlatego przed rozpoczęciem przygotowań do
konkursu warto znaleźć sprawdzonego nauczyciela, który będzie wsparciem w problematycznych
zagadnieniach czy zadaniach. Oczywiście, przygotowując się na własną rękę, bez pomocy z zewnątrz
też można zostać laureatem pierwszego miejsca, jednak taki proces będzie na pewno trudniejszy i
bardziej frustrujący. Dzięki posiadaniu wsparcia merytorycznego w postaci nauczyciela czy
korepetytora można na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości, więc nie traci się już czasu na zadania,
na których się utknęło, bo można natychmiast poprosić o pomoc.
W przypadku braku nauczyciela w bezpośrednim szkolnym otoczeniu, świetną opcją może być
skorzystanie z korepetycji u doświadczonego korepetytora. Aby w pełni wykorzystać lekcje można
przygotować listę zadań, z którymi ma się trudności lub listę problematycznych kwestii i wysłać ją
korepetytorowi przed lekcją. Dzięki temu takie sesje są przeznaczane w 100% na wyjaśnianie
wątpliwych kwestii i tłumaczenie niezrozumiałego materiału.

Doświadczonego korepetytora możesz szybko znaleźć na naszej platformie:
edusofa.com

Foto:

Pexels – Julia M. Cameron
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Rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat
Kilka lat temu Elevate Education - wiodąca organizacja edukacyjna z Wielkiej Brytanii, opublikowała
rezultaty kilkunastoletniej analizy zachowań uczniów z ponad 200 szkół, które mają wpływ na wysoki
wynik na egzaminach końcowych. Okazało się, że kluczowym czynnikiem decydującym o finalnej liczbie
punktów na egzaminie jest ilość przerobionych arkuszy próbnych. Aspekt ten był do tego stopnia
istotny, że bazując na liczbie przerobionych przez uczniów egzaminów próbnych można było z dużą
dokładnością oszacować ich końcowy wynik!
Należy pamiętać, że egzaminy i konkursy w większości nie sprawdzają samej wiedzy, a umiejętność
zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Rozwiązywanie arkuszy z poprzednich edycji konkursu
pomaga natomiast obyć się ze strukturą i formą egzaminu, co z kolei pozwala wyrobić sobie pewne
taktyki i strategie rozwiązywania konkretnych typów zadań. Dodatkowo przerabiając takie arkusze z
narzuconym ograniczeniem czasowym, można sprawdzić swoje możliwości pod kątem szybkiego
rozwiązywania zadań pod presją czasu. Takie testowanie swoich umiejętności w warunkach zbliżonych
do tych na konkursie (ograniczony czas, brak pomocy naukowych i rozproszeń z zewnątrz) pozwala
przyzwyczaić się do środowiska egzaminacyjnego, co zmniejsza stres podczas faktycznego pisania
konkursu.

Założenie zeszytu na błędy
Przygotowując się do konkursu kuratoryjnego, olimpiady, czy nawet matury dobrze jest założyć sobie
zeszyt na błędy, do którego wpisywane będą wszystkie istotne błędy, które zostały popełnione przy
rozwiązywaniu zadań. Oczywiście nie chodzi tutaj o zapisywanie każdej najdrobniejszej pomyłki, a o
wpisywanie błędów, które się notorycznie powtarzają oraz takich zadań czy pytań, w których
prawidłowa odpowiedź jest zaskakująca. Takie notowanie swoich potknięć pozwala wyczulić się na
najczęściej powielane błędne schematy i zmniejsza szansę na notoryczne popełnianie ich w przyszłości.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie przybliżyło Wam tematykę konkursów i olimpiad
przedmiotowych, rozwiało wiele wątpliwości, a także zachęciło do sprawdzenia się na tym polu.
Liczymy, że nasze rady i praktyczne wskazówki pomogą wielu z Was odnieść sukces, czego
serdecznie życzymy. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie i komentarze.
Piszcie do nas na: bok@edusofa.com oraz śledźcie nasz profil na Facebooku fb.com/edusofa …
… a, jeżeli szukacie sprawdzonych nauczycieli, którzy będą mogli pomóc Wam przygotować się do
wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach, czy po prostu doskonalić Waszą wiedzę z różnych
przedmiotów i języków obcych polecamy nasz portal www.edusofa.com

Życzymy powodzenia w nauce!
Zespół edusofa.com
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Dodatkowe źródła i informacje
1. Rodzaje konkursów… -> uprawnienia… -> rozporządzenie odnośnie organizacji konkursów:
D20171580.pdf (sejm.gov.pl)
2. Rodzaje konkursów… -> uprawnienia… -> Wykaz olimpiad na rok szkolny 2021/2022:
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub
egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku
szkolnym 2021/2022 – Biuletyn Informacji Publicznej MEN
3. Rodzaje konkursów -> uprawnienia -> Przelicznik punktów w rekrutacji: akty prawne do ISAPu (sejm.gov.pl)
4. Praktyczne wskazówki jak się przygotować -> Podstawa programowa: Nowa Podstawa
Programowa 2021/2022

ZASTRZEŻENIE
Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania należą do Edusofa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70,
00-838 Warszawa, KRS 0000849109, NIP 5272931011, REGON 386482400.
Publikacja całości lub części opracowania możliwa jest wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Edusofa Sp. z o.o.
Spółka dopuszcza cytowanie fragmentów raportu, z zastrzeżeniem podania źródła opracowania i odesłania do oryginalnej
treści na stronie https://edusofa.com.
Platforma edukacyjna Edusofa Sp. z o.o. pragnie zapewnić, że dołożylismy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w opracowaniu
były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Niniejsze opracowanie zawiera dane liczbowe dotyczące edukacji w Polsce pochodzące
z serwisu cie.men.gov.pl. Opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny,
ani rekomendacji do zawarcia transakcji na platformie edusofa.com. Informacje zawarte w opracowaniu nie mogą być traktowane jako
usługa doradztwa ani jako forma świadczenia usług edukacyjnych. Ponadto, ani Edusofa sp. z o.o., ani osoby działające w imieniu Spółki nie
ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać,w związku z wykorzystaniem niniejszego
opracowania lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami
stanowiącymi część niniejszego opracowania.
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