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                                                                  Szanowni Państwo 
                                                                  Uczniowie 
                                                                  Nauczyciele 
                                                                  Uczestnicy XLIX Olimpiady Historycznej 

 

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej uprzejmie 

informujemy o rozpoczęciu XLIX Olimpiady Historycznej.  

Najważniejsze dokumenty znajdą się wkrótce na stronie internetowej Komitetu 

Głównego www.olimpiadahistoryczna.pl oraz pojawiać się będą na stronie Komitetu 

Okręgowego www.historia.umk.pl/oh. 

Informujemy, iż Polskie Towarzystwo Historyczne wygrało ogłoszony przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki konkurs na organizację Olimpiady Historycznej dla 

szkół ponadpodstawowych w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025. 

Projekt złożony przez PTH był jednym z trzech najwyżej ocenionych spośród 

wszystkich projektów ubiegających się o dofinansowanie olimpiad przedmiotowych. 

Niestety, mimo bardzo wysokiej oceny otrzymano znacznie mniej pieniędzy niż 

opiewał wniosek, co gorsza jest to kwota niższa od tej, którą Komitet Główny 

otrzymał trzy lata temu. Biorąc pod uwagę wysoką inflację, stawia to Komitet Główny 

w bardzo trudnym położeniu. Aby ratować budżet Olimpiady, po konsultacji  

z przedstawicielami  Komitetu Głównego, zdecydowano o skróceniu o jeden 

dzień etapu finałowego w Gdańsku. Jest to największa zmiana w organizacji 

Olimpiady w porównaniu z ostatnią edycją, niemniej wprowadziliśmy drobne korekty 

w zapisie niektórych punktów regulaminu (zmianie uległa m. in. punktacja za 

interpretację źródła na III etapie). 

 Uprzejmie prosimy Uczestników, Uczniów oraz ich Opiekunów Naukowych,  

o uważne zapoznanie się z załączonym nowym regulaminem Olimpiady Historycznej 

na lata 2022/2023-2024/2025. 

Poniżej przypominamy zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego.  

 

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Około 16 września br. 

na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną 

tematy prac badawczych. 

Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które  

5 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, zaś podczas eliminacji ustnych 
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uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które 

zostaną przekazane przez Sekretarza Komitetu Okręgowego mailem do szkół  

w połowie listopada. 

 

Aby uniknąć kłopotów w otrzymaniu pytań na eliminacje ustne, proszę do 

korespondencji z sekretarzem Komitetu Okręgowego, podać przy rejestracji e-mail 

nauczyciela, przewodniczącego Komisji Szkolnej, a nie, jak niektórzy podawali, e-mail 

szkoły. 

 

Rejestracja on-line 

 

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani  

on-line na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 4 listopada 2021 r.  

 

Komitet Główny prosił o przekazanie Państwu informacji, iż po tym terminie nie ma 

możliwości dopisania uczniów do formularza. 

 

Formularz zostanie udostępniony wkrótce.   

 

Sprawozdawczość 

 

Szkoły do 30 listopada 2022 r. tradycyjną pocztą przesyłają do odpowiednich 

Komitetów Okręgowych następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na 

stronie www.olimpiadahistoryczna.pl): 

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny, 

b/ protokół eliminacji szkolnych XLIX OH,  

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej, 

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych, 

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych. 

 

Komitety Okręgowe do 15 grudnia 2022 r. przesyłają do Komitetu Głównego 

sprawozdania zbiorcze (w wersji elektronicznej i papierowej) z realizacji I etapu oraz 

informują szkoły o miejscu i terminie zawodów II etapu. 

 

Przypominamy uczestnikom Olimpiady, Uczniom i ich Nauczycielom, aby śledzili 

stronę oraz profil Olimpiady Historycznej na Facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne 

informacje i komunikaty. 

 

W razie pytań czy wątpliwości służymy pomocą: 

telefon: 510 709 552 lub mail: pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl 

 

dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK 

Sekretarz Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Historycznej 
 

dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Historycznej
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