
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

„Gdańsk– jego historia, zabytki,  
kultura i współczesność” 
 
 

REGULAMIN OLIMPIADY 
WIEDZY O GDAŃSKU 
 
dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich 
oraz województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2013/2014 
 
data publikacji 12.11.2013 r. 
zmieniony:         3.02.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
80-835 Gdańsk 
ul. Szeroka 121/122, tel. 58 326 22 80, fax 58 326 22 81 
e-mail: olimpiada@olimpiada.gda.pl 
www.olimpiada.gda.pl 
www.fundacjagdanska.pl 



Olimpiada wiedzy o Gdańsku powstała jako projekt obywatelski z inicjatywy środowisk naukowo-
twórczych miasta, przy wsparciu gdańskich placówek naukowych, kulturalnych i oświatowych 
(m.in. Fundacji Gdańskiej, Wydziału Edukacji - Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Uniwersytetu 

Gdańskiego, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli,  Fundacji „Wspólnota Gdańska” 
oraz Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk). 

 
Postanowienia ogólne 

 Organizatorem i koordynatorem Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest Fundacja Gdańska 
z siedzibą w Gdańsku. 

 Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. 
 Nad przebiegiem i organizacją Olimpiady czuwa Rada Naukowa oraz Komitet Główny, 

których działalność oraz zakres kompetencji określone są odrębnym regulaminem. 
 Nadzór merytoryczny nad Olimpiadą sprawuje Uniwersytet Gdański 
 Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować na adres Komitetu 

Głównego Olimpiady: 
 
Fundacja Gdańska 
80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122 
tel.: 58 326 22 80 
fax: 58 326 22 81 
email: olimpiada@olimpiada.gda.pl 
www.olimpiada.gda.pl 
www.fundacjagdanska.pl 

 
 Szczegółowy terminarz zawodów, zakres tematyczny i organizacyjny Olimpiady podany 

jest do wiadomości zainteresowanych najpóźniej do 12 listopada 2013 r. oraz zostaje 
umieszczony na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl. 

 Na stronie internetowej Olimpiady podany jest szczegółowy wykaz literatury. 
 Prawo do udziału w olimpiadzie przysługuje uczniom szkół gimnazjalnych z obszaru 

Gdańska oraz całego województwa pomorskiego 
 Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. 

 
Cele Olimpiady 
 

 Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych 
zainteresowań przeszłością i teraźniejszością Gdańska, jego historią, kulturą, zabytkami 
i współczesnością. 

 Zakres tematyczny Olimpiady zawarty jest w podanej literaturze. Podane są również 
przykładowe zagadnienia, pod kątem których warto studiować zaproponowane lektury. 

 
Przebieg Olimpiady 

 Zawody Olimpiady są trzystopniowe: 
 
I stopień- eliminacje szkolne do 12.12.2013 r. 
II stopień – eliminacje międzyszkolne – rejonowe - 14.02.2014 r. 
III stopień – finał - 13.03.2014 r.  



Eliminacje szkolne – do 12.12.2013 r. 
 Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie najpóźniej do 29 listopada 2013 

zgłoszą swemu nauczycielowi akces do Olimpiady i zostaną poinformowani o 
wymaganiach stawianych uczestnikom na trzech poziomach Olimpiady.  

 Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie Szkolna  Komisja 
Olimpiady. 

 Komisję powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują 
problematykę Olimpiady lub są zbliżone swym zakresem. 

 Zawody szkolne powinny odbyć się do 12 grudnia 2013 r. 
 Do II etapu Olimpiady  Szkolna Komisja awansuje zawodników w liczbie wynikającej 

z poniższej tabeli. 
Liczba uczniów w Gimnazjum Liczba uczniów awansujących  
do 400 uczniów     2 
od 401 do 600    3 
od 601 do 800    4 
powyżej 800       5 

 
Po zakończeniu eliminacji I stopnia, Szkolne Komisje przesyłają w ciągu siedmiu dni do 
Komitetów Rejonowych (adresy w tabeli poniżej) kartę zgłoszenia uczestników do eliminacji 
międzyszkolnych (karta zgłoszenia w załączniku nr 1) 

 
Eliminacje międzyszkolne-rejonowe - 14.02.2014 r. (piątek)  
 Eliminacje II stopnia (międzyszkolne ) przeprowadza Komitet Rejonowy  Olimpiady 

powołany przez Komitet Główny Olimpiady. O godzinie zawodów (w miejscach wskazanych 
poniżej) zainteresowani zostaną powiadomieni w późniejszym terminie osobnymi 
komunikatami. 

 Eliminacje międzyszkolne odbędą się 14.02.2014 r. w następujących szkołach: 
Lp. Rejon obejmuje 

Gimnazja z 
następujących dzielnic 

Miejsce eliminacji 
międzyszkolnych 

Imię i nazwisko 
dyrektora szkoły 

Imię i nazwisko 
przewodniczącego 
KRO 

1. Dolne Miasto Gdańsk 
Chełm, Orunia, Morena, 
Suchanino, Siedlce 
oraz pozostałe szkoły 
spoza obszaru Gdańska 

Gimnazjum Nr 2  
80 -104 Gdańsk  
ul. Kartuska 32 
sekretariat@gim2.gda.pl 

Małgorzata 
Perzyna  

Marzena Kruczek 
58 302-22-09 
58 302-22-09 f 

2 Gdańsk Wrzeszcz, 
Zaspa , Przymorze, 
Gdańsk Oliwa, Brzeźno, 
Nowy Port 

Zespół Kształcenia 
Podstawowego 
i Gimnazjalnego Nr 13 
w Gdańsku 
80-461 Gdańsk  
ul. Startowa 9 
zkpig13@wp.pl 

Alicja Najda Mariusz Kliszewski 
58 556-66-85 
58 556-66-85 f 

 Eliminacje międzyszkolne trwają maksymalnie 90 minut i polegają na rozwiązaniu testu. 
 Prace konkursowe są kodowane, ich rozkodowanie następuje po sprawdzeniu prac przez 

członków KRO. 
 Komitet Rejonowy Olimpiady sporządza protokół i przesyła go do Komitetu Głównego 

Olimpiady w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia eliminacji wraz z pracami uczestników. 
 Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do III stopnia Olimpiady podejmuje Komitet 

Główny na podstawie analizy uzyskanych wyników. 



 Komitet Główny ustala w ciągu 7 dni od otrzymania protokołów listę uczestników eliminacji 
finałowych i ogłasza ją na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl; informuje 
jednocześnie o miejscu i godzinie rozegrania eliminacji III stopnia (finału) Olimpiady. 

 Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza Przewodniczący Komitetu Głównego. 

Eliminacje –finałowe -13.03.2014 r. (czwartek) 
 Eliminacje finałowe składają się z dwóch części: w pierwszej części uczestnicy wypełniają 

test  zawierający zadania zamknięte i otwarte 
 W drugiej części uczestnicy odpowiadają na pytania i wykonują zadania dotyczące 

tematyki konkursu. Do tej części zawodów kwalifikuje się maksymalnie 6 osób, które 
najlepiej napisały test (w przypadku remisu na miejscu 6-tym niezbędna będzie dogrywka). 

 Między pierwszą a drugą częścią eliminacji finałowych przewidziana jest przerwa, podczas 
której jury sprawdza prace uczestników. 

 Punktów z części pisemnej i ustnej zawodów nie sumuje się.  
 Na podstawie wyników eliminacji jury ustala kolejność lokat, zaś Komitet Główny wydaje 

decyzję o uznaniu najwyżej punktowanych uczestników eliminacji III stopnia za laureatów 
Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Status finalisty uzyskują pozostali uczestnicy eliminacji 
finałowych. 

 Nie przewiduje się miejsc ex aequo na podium, zatem zawody będą prowadzone aż do 
wyłonienia zwycięzców, zajmujących odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

 Podczas eliminacji finałowych  dopuszcza się uczestnictwo publiczności w roli 
obserwatorów.  

 
Uprawnienia i nagrody 

 Finaliści Olimpiady wiedzy o Gdańsku otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki 
 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują ponadto nagrody finansowe ufundowane 

przez Fundację Gdańską w wysokości odpowiednio: 
I miejsce 400 zł 
II miejsce 300 zł 
III miejsce 200 zł 

 Pomorski Kurator Oświaty (PKO) w drodze zarządzenia corocznie określa zasady 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na kolejny rok 
szkolny. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Kuratorium  
(http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=304&d=8791). W świetle Zarządzenia Nr 
7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z 31.01.2013 r. zajęcie od I do V miejsca lub 
uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym (a więc także Olimpiady wiedzy o 
Gdańsku – edycji szkolnej 2012/2013, gdyż Gdańsk jest miastem na prawach powiatu) 
pozwalało na naliczenie 5 punktów z puli tzw. innych osiągnięć w procesie rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014. Do dnia publikacji niniejszego 
regulaminu zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim 
na rok szkolny 2014/2015 nie zostały jeszcze określone. Organizator Olimpiady wiedzy o 
Gdańsku zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na ustalanie wspomnianych wyżej zasad 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, żywi jednak nadzieję, że nie ulegną one zmianie. 

 
Dokumentacja 

 Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji etapów oraz sposób jej 
przeprowadzenia i przechowywania. 



 Dokumentacja Komitetów Szkolnych i Międzyszkolnych obejmuje: listę członków 
Komitetu, protokoły z zawodów odpowiedniego stopnia, pisma przychodzące i 
wychodzące, listę zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie uczniów oraz listę zgłoszonych 
w olimpiadzie szkół. 

 Wyniki i aktualne informacje dotyczące Olimpiady, jak i niniejszy regulamin, dostępne są 
w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej Olimpiady. 

 
Ustalenia końcowe 
Uczestnicy Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 
osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady oraz na umieszczenie ich  
w adresowej bazie danych Organizatora, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Olimpiady wyrażają również 
zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w przypadku uzyskania miana 
laureata lub finalisty. 
 
Zakończenie Olimpiady oraz wręczenie dyplomów laureatom ma charakter uroczysty.  
 
 
 
Proponowany zestaw literatury 

1. Czesław Biernat, Edmund Cieślak, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1997  
2. Maria Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Gdańsk 1997  
3. Jerzy Samp, Bedeker gdański, Gdańsk 2004.  
4. Zenon Gołaszewski, Elementarz Gdańszczanina, Gdańsk 2008 
5. Andrzej Januszajtis, Gdańsk. Przewodnik, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2008.  
6. Encyklopedia Gdańska, red. naukowy B. Śliwiński z zesp., Gdańsk 2012 

(www.encyklopediagdanska.pl) ze szczególnym uwzględnieniem haseł o 
najważniejszych obiektach zabytkowych Gdańska (gotyckie, barokowe kościoły,  
ratusze, dwory, zbrojownie, fortyfikacje miejskie, zabytkowe kamienice) oraz 
najwybitniejszych gdańszczanach (patroni gdańskich tramwajów).  

7. www.gedanopedia.pl / www.encyklopediagdanska.pl (hasła, jak wyżej) 
Inne dostępne źródła i materiały: albumy mapy, przewodniki, plany. 
 
Przykładowy zestaw zagadnień: 

 Części składowe dawnego Gdańska w średniowieczu i epoce nowożytnej 
 Place, arterie dawnego Gdańska 
 Obiekty sakralne gotyckie i barokowe 
 Budowle użyteczności publicznej, ratusze, szpitale, zbrojownie i inne 
 Fortyfikacje Gdańska, baszty, bastiony, forty 
 Najważniejsze wydarzenia z dziejów Gdańska od św. Wojciecha po czasy współczesne 
 Patrycjuszowskie rody Gdańska – ciekawe postaci, historie z nimi związane 
 Wybitni gdańszczanie, uczeni, profesorowie, budowniczy 
 Rozrywki, zabawy, widowiska, teatr,  
 Wymiar sprawiedliwości, porządek w mieście 
 Mieszczańskie domy, wyposażenie, życie codzienne.  
 Rozwój przemysłu w XIX – XX wieku 
 II wojna światowa w Gdańsku 
 Opozycja demokratyczna i gdański Sierpień 1980 
 Współczesny Gdańsk: inwestycje, ważne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne 

 



Załącznik nr 1  
Karta zgłoszenia do eliminacji międzyszkolnych 

KARTA  ZGŁOSZENIA-  gimnazjum 
do udziału w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku 

w roku szkolnym 2013/2014 

 

 
ZGŁOSZENIE 

 
1. Pełna nazwa szkoły 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
2. Adres, kod pocztowy  
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
3. Nr telefonu i faksu  
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
4. Adres poczty elektronicznej: 
 

.................................................................................................................................. 
 

5. Imię i nazwisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji  Olimpiady –organizatora eliminacji 
szkolnych 

 
.................................................................................................................................. 

 
6. Zgłaszam uczestnictwo  w olimpiadzie następujących uczniów  zgodnie z podanym limitem 
 w dołączonej do regulaminu tabeli 

 
Lp. Imię i nazwisko Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego 

uczniów do olimpiady 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5 
 

 
 
 

  

 
 
W eliminacjach szkolnych wzięło udział …………….. uczniów 

 
Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą w wersji papierowej lub faksem na właściwy adres Przewodniczącego 
Komitetu Rejonowego Olimpiady w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2013 r. 
 
 
 
 
………………………..                                                                                                 …………………………………. 
miejscowość, data                                                                                                                        Podpis Dyrektora 



 
 

Organizator 
 

 
 
 
 

Patron honorowy 
 

 
 
 
 
 
 

Mecenasi Olimpiady wiedzy o Gdańsku – 
edycji szkolnej 2013/2014 

 
 

   
 


