
 

     REGULAMIN II OLIMPIADY KULTUROWO-JĘZYKOWEJ Z WIEDZY O POLSCE 2022 

 

II Olimpiada Kulturowo – Językowa 

Wiedza o Polsce: Józef Rufin Wybicki, hymn Polski 

 

Regulamin 

I. Organizator: 

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech 

II. Partnerzy: 

Konsulat Generalny RP w Mediolanie 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie 

Sponsorzy 

III. Cele olimpiady: 

1. Zainteresowanie młodzieży zarówno językiem polskim, jak i szeroko pojętą polską 
kulturą i historią, 

2. Sprawdzenie wiedzy zdobytej w szkołach polonijnych, 

3. Rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o Polsce. 

 
IV Kalendarz: 

 
1. 07 marca 2022 r. – wysłanie maila organizacyjno-informacyjnego do szkół 

2. od 08 marca 2022 r. – I etap – przygotowanie uczniów w szkołach; 
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3. do 14 marca 2022 r. – zgłoszenie udziału szkoły w olimpiadzie za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego „Google” 

4. do 21 marca 2022 r. – przesłanie przez szkoły listy uczestników wraz z adresami e-

mail; 

5. 27 marca 2022 r. – II etap – kwalifikacje – testy online; 

6. 3 kwietnia 2022 r. – III etap – finał – testy online; 

7. 10 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie wyników;   

       

 

V. Zasady: 

1. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół polonijnych we Włoszech. 

2. Wiek: 8 – 18 lat. 

3. Olimpiada tematycznie nawiązuje do  

⮚ 275. rocznicy urodzin Józefa Rufina Wybickiego 

⮚ 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech  

⮚ 200. rocznicy śmierci Józefa Rufina Wybickiego 

⮚ 95. rocznicy ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem 
narodowym  

4. Zakres materiału II Olimpiady:  Józef Rufin Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, Legiony 

Polskie we Włoszech 

5. Planowane są 3 etapy: 

 - pierwszy etap zostanie przeprowadzony w szkołach - zajęcia tematyczne, 

- drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego za 

pośrednictwem platformy testportal.pl 

- trzeci etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu finałowego za pośrednictwem 

platformy testportal.pl 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu II i III etapu (link, instrukcja do platformy 

itp.) otrzymają szkoły, które zgłoszą chęć udziału w olimpiadzie. 
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7. Lista finalistów zostanie wyłoniona przez system spośród osób, które poprawnie 

odpowiedzą na największą liczbę pytań, w jak najkrótszym czasie. 

8. Nagrody: 

Nagroda główna, II i III miejsce -  nagrody rzeczowe. 

Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień. 

 Dla wszystkich uczestników – pamiątkowe dyplomy. 

 

VI. Uwagi organizatorów: 

1. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu 

oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.                                                                                  

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z 

regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

 

Kontakt:    mail:  olimpiada@radaoswiaty.com 

Koordynatorki:  Katarzyna Wieszczeczyńska-Tini 

 Aleksandra Urbanowska 

     Opracowanie graficzne: Anna Smolińska 

 

Projekt współfinansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ 
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 2022 r. 

 


