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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. 
 Podstawę prawną działalności Olimpiady wiedzy o Gdańsku stanowi Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125). 

 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. 

 Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych Gdańska 
i województwa pomorskiego: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 
techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników oraz uczniom ze szkół 
zasadniczych 

 Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. 
 
Cele Olimpiady 
 

 Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
historii Gdańska i Pomorza od czasów starożytnych do współczesności w odniesieniu do 
problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, jak również w wymiarze kultury 
materialnej i duchowej. 



Przebieg Olimpiady 

 Zawody Olimpiady są trzystopniowe: 
I stopień- eliminacje szkolne - 12 grudnia 2013 r.  
II stopień – eliminacje międzyszkolne – 25 lutego 2014 r. 
III stopień – finał - 28 marca 2014 r. 

Eliminacje I stopnia szkolne - 12 grudnia 2013 r. 
 Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie do 29.11 2013 r. zgłoszą swemu 

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

 Szkoły zamierzające przystąpić do Olimpiady powinny zawiadomić o tym Komitet Główny 
przesyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). Zgłoszenie należy przesłać do 4 grudnia 
2013 r. na podany wyżej adres Fundacji Gdańskiej z dopiskiem: „Olimpiada dla 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego”. 

 Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. 
 Komisję powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują lub są 

zbliżone swym zakresem do problematyki Olimpiady. 
 Zawody I etapu odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach. Równoczesność 

zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez 
Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do szkół oraz na stronie 
internetowej www.olimpiada.gda.pl.  

 I etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny, 
obejmującego zakres materiału zawarty w dołączonym do regulaminu spisie literatury 
(kanon podstawowy). 

 Uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez Komitet Główny. 
 Przewodniczący Szkolnej Komisji Olimpiady jest zobowiązany do dokonania osobistego 

odbioru zamówionych egzemplarzy testu wraz z arkuszami oraz kluczem odpowiedzi oraz 
pokwitowania tego faktu w siedzibie Fundacji Gdańskiej w dniach 9 - 11.12.2013 r., w 
godzinach 9.00 - 17.00 

 Członkowie Szkolnej Komisji Olimpiady oraz wszelkie osoby zaangażowane w organizację 
eliminacji na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania w ścisłej tajemnicy treści testu - 
do czasu rozpoczęcia eliminacji oraz klucza odpowiedzi - do czasu ogłoszenia wyników 
eliminacji. 

 Zawody I etapu trwają jedną godzinę zegarową (60 minut) i rozpoczynają się 12 grudnia 
2013 r. jednocześnie we wszystkich szkołach o godzinie 10.00. 

 Nauczyciele zasiadający w Szkolnej Komisji Olimpiady sprawdzają test przy pomocy 
zaproponowanej przez Komitet Główny skali punktacji za poszczególne pytania. 

 Do II etapu Olimpiady Szkolna Komisja typuje najlepszych zawodników eliminacji 
szkolnych jednak nie więcej, niż 5 osób z każdej szkoły.  

 Po zakończeniu eliminacji I stopnia, Komisje Szkolne przesyłają na adres Komitetu 
Głównego protokół z przeprowadzonych eliminacji (wzór protokołu - zał. Nr 2), 
zawierający skład Komisji Szkolnej, ilość uczniów biorących udział w zawodach oraz listę 
uczestników typowanych do II etapu Olimpiady wraz z uzyskaną przez nich punktacją. Do 
protokołu należy dołączyć prace zawodników, którzy uzyskali przynajmniej 50 i więcej pkt 
(pozostałe mogą pozostać w gestii Komisji Szkolnych). Ostateczny termin nadsyłania 
protokołów upływa 20 grudnia 2013 r. 

 Komitet Główny Olimpiady zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników 
i ustalenia limitu punktów kwalifikujących do II etapu na podstawie analizy przesłanych 
protokołów i prac. 

 Lista uczestników eliminacji międzyszkolnych zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
www.olimpiada.gda.pl do 7 stycznia 2014 r. 



Eliminacje II stopnia –międzyszkolne - 25 lutego 2014 r.  
 Eliminacje II stopnia (międzyszkolne) przeprowadza Komitet Główny Olimpiady we 

wskazanym osobnym zawiadomieniem miejscu i godzinie.  
Eliminacje II stopnia trwają 180 minut i składają się z dwóch części: z testu oraz pracy pisemnej, 
dotyczącej tematu Olimpiady. Zakres materiału określa załączony spis literatury (kanon 
podstawowy). Lista 10 przewidywanych tematów prac pisemnych, w formie załącznika do 
niniejszego regulaminu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady do 7 stycznia 
2014 r. W czasie zawodów uczestnik wybierze jeden temat z 3 losowo wytypowanych przez 
Komitet Główny z powyższej listy. W teście o zróżnicowanej punktowo trudności pytań 
maksymalna pula do zdobycia to 50 punktów. 

 W klasyfikacji łącznej uwzględnia się liczbę punktów faktycznie zdobytych podczas 
rozwiązywania testu. 

 Ocenę z eliminacji międzyszkolnych ustala się na podstawie następującego przelicznika 
punktowego:  

Ocena Praca pisemna – ilość punktów 

Bardzo dobry 50 

Dobry plus 42 

Dobry 36 

Dostateczny plus 22 

Dostateczny 12 

Niedostateczny 0 
 
 Komitet sumuje punkty z testu i pracy pisemnej i ogłasza w ciągu 7 dni od daty zawodów 

międzyszkolnych listę uczestników zakwalifikowanych do finału (ilość uczestników 
uzależniona jest od poziomu prac i uzyskanych punktów z testu). 

 Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza Przewodniczący Komitetu Głównego. 

Eliminacje III stopnia –finał 28 marca 2014 r. 

Finał ma charakter publicznego egzaminu ustnego – pytania o zróżnicowanej skali trudności oraz 
punktacji mają za zadanie wyłonić trzech laureatów, zajmujących odpowiednio pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce. Nie przewiduje się miejsc ex aequo, zatem zawody prowadzone są do skutku i na 
bieżąco oceniane przez jury złożone z pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i 
pozostałych instytucji naukowych współtworzących projekt Olimpiady. Jedno z pytań tyczyć 
będzie wytypowanej przez każdego z finalistów lektury do wyboru – ze stanowiącej załącznik do 
niniejszego regulaminu listy lektur (wyłącznie kanon rozszerzony). Uczeń po zakwalifikowaniu się 
do eliminacji III stopnia ma obowiązek, pod rygorem dyskwalifikacji, przekazać Komitetowi 
Głównemu informację o wybranej przez siebie lekturze najpóźniej na 5 dni przez terminem finału. 

 Na podstawie wyników eliminacji finałowych 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. 

 Na wynik finału nie mają wpływu wyniki wcześniejszych etapów. 



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 800 zł 
II miejsce 600 zł 
III miejsce 400 zł 

 Dodatkowo zdobywca I miejsca otrzymuje prawo uczestniczenia bez eliminacji - na 
zasadzie tzw. „dzikiej karty” – w finale Olimpiady wiedzy o Gdańsku - Edycji 
obywatelskiej 2014, która odbędzie się tradycyjnie w maju podczas Święta Miasta. 

 Laureaci Olimpiady wiedzy o Gdańsku mogą być zwolnieni z procedury rekrutacyjnej do 
szkół wyższych znajdujących się na terenie Trójmiasta na mocy uchwał senatów 
poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) i na wniosek Komitetu Głównego 
Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Dotyczy to tylko tych kandydatów, których edukacja kończy 
się egzaminem dojrzałości – maturą. 

 Informacja o wydziałach i kierunkach filologicznych uczelni, których Senaty na wniosek 
Komitetu Głównego Olimpiady wiedzy o Gdańsku przyjęły w/w uchwałę, wraz z 
ewentualnymi dodatkowymi wymogami, zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.olimpiada.gda.pl. 

 Komitet Organizacyjny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach. 
Zaświadczenie podpisuje przewodniczący Komitetu Głównego. Komitet Główny prowadzi 
rejestr wydanych zaświadczeń. 

 
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 zakwalifikowania do 
eliminacji II stopnia, uzyskania miana laureata lub finalisty. 
 
Zakończenie Olimpiady oraz wręczenie dyplomów laureatom i finalistom ma charakter uroczysty. 



Proponowany zestaw literatury 

1. Literatura podstawowa (obowiązująca na wszystkich etapach eliminacji) 

1. Gdańsk, jego dzieje i kultura, pod red. Franciszka Mamuszki, Warszawa 1969 
[rozdziały: J. Kowalski, R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i 
architektoniczny Gdańska, s. 129-265; A. Gosiecka, Sztuka w Gdańsku – 
malarstwo, rzeźba, grafika, s. 267-362, B. Chranicka, Meblarstwo gdańskie, s.389-
403; B. Chranicka, Gdańska ceramika artystyczna, s. 404-418]  

2. Jerzy Stankiewicz, Bohdan Szermer, Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i 
architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk – Sopot – Gdynia, Warszawa 1959 

3.  Czesław Biernat, E. Cieślak, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1997  
4. Jacek Friedrich, Zabytki architektury w Gdańsku do końca XVIII wieku, Gdańsk 

1997  
5. Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980). O pomorskim modelu obrony 

czynnej, red. Adam Hlebowicz, Gdańsk 1995  
6. Edmund Kotarski, Gdańsk literacki (do końca XVIII w.), Gdańsk 1997  
7. Encyklopedia Gdańska, red. naukowa B. Śliwiński z zesp., Gdańsk 2012 

(www.encyklopediagdanska.pl), a w szczególności hasła dotyczące najważniejszych 
zabytków architektury do 1945 r. (gotyckie, barokowe kościoły, ratusze, dwory, 
zbrojownie, fortyfikacje miejskie, zabytkowe kamienice), biogramy 
najwybitniejszych gdańszczan do końca XX wieku (patroni gdańskich tramwajów), 
podstawowych dzielnic i części miasta (jednostki pomocnicze), parków miejskich i 
miejsc sportu i rekreacji.  

8. www.gedanopedia.pl / www.encyklopediagdanska.pl (hasła jak wyżej) 
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska, opr. Biuro Rozwoju Gdańska [Gdańsk 2008] 
http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?artykul=studium 

 

2. Literatura dla III etapu (lektura do wyboru) 

1. Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych, 
pod red. Henryka Panera, Gdańsk 1998 (artykuły Romany Barnycz-Gupieniec, 
Kazimierza Jasińskiego, Jana Powierskiego, Błażeja Śliwińskiego i Joachima Zdrenki) 

2. Błażej Śliwiński, Poczet książąt gdańskich. Dynastia Sobiesławiców XII-XIII wieku, 
Gdańsk 1997  

3. Błażej Śliwiński, Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 r, Gdańsk 2006  
4. Marian Biskup, Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny 

trzynastoletniej 1454-1466, Toruń 1952  
5. Maria Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Gdańsk 1997  
6. Aurea Porta Rzeczypospolitej: sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII w., T. 1, 

pod red. T. Grzybkowskiej, Warszawa 1997 (artykuły: K. Cieślak, Sztuka reformacji 
1557-1793, s. 60-79; A. Woziński, Rzeźba XV-XVI w., s. 99-121; B. Tuchołka-
Włodarska, Złotnictwo, s. 225-245; B. Śliwiński, Herb Gdańska w XIV-XVIII w. s. 133-
140)  

7. Mieszczaństwo Gdańskie, pod red. Stanisława Salmonowicza, Gdańsk 1997 (artykuły 
Jerzego Trzoski, Stanisława Achremczyka, Jerzego Dygdały, Dariusza Kaczora, Lecha 
Mokrzeckiego, Edmunda Kizika, Ewy Barylewskiej- Szymańskiej, Joachima Zdrenki)  

8. Edmund Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów: uroczystości rodzinne w mieście 
hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001 (Rozdz. 3 – Pogrzeb, s. 181-258)  

9. Irena Fabiani-Madeyska, Gdzie rezydowali w Gdańsku królowie polscy?, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 



 

10. Peter Oliver Loew, Gdańsk literacki (1793-1945), Gdańsk 2005  
11. Andrzej Januszajtis, Mr. Fahrenheit, dżentelmen z Gdańska, Gdańsk 2005  
12. Karolina Targosz, Jan Heweliusz: uczony – artysta, Wrocław 1979 
13. Jerzy Litwin, Morskie zabytki Gdańska i okolic, Gdańsk 2011 
14. Stanisław Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, Gdańsk 1979 

(rozdziały 1 i 6)  
15. Henryk Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 

1991 (rozdziały 1, 2, 5, 6, 8) 
16. Zdzisław Skrago, Osadnictwo w Gdańsku 1945-1947, Toruń 2002  



Załącznik nr 1  
 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  
szkoły ponadgimnazjalnej 

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 szkoły w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku i deklaruję 
gotowość odbioru testów do przeprowadzenia eliminacji szkolnych na zasadach 
określonych w regulaminie. 
 
 
7. Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się ……………………. uczniów  

 
 

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą lub faksem na adres  
Fundacja Gdańska, 80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122, Fax 58 326-22-81 

z dopiskiem  „Olimpiada dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego” 
w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2013 r. 

                                                                                                                   
 
 
 
………………………..                                                                                                   …………………………………. 
miejscowość, data                                                                                                                            Podpis Dyrektora 



Załącznik nr 2 
 
……………………………..      …………………………. 
pieczęć podłużna szkoły         miejscowość, data 
 

Protokół z przeprowadzonych  eliminacji szkolnych  
Olimpiady wiedzy o Gdańsku 2013/2014 dla szkół ponadgimnazjalnych 

 
Komisja w składzie: 
 
1. ……………………………… 
 
2. ……………………………… 
 
3. ……………………………… 
 
po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i dokonaniu oceny uzyskanych wyników typuje do 
dalszego etapu następujących uczniów  
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość uzyskanych 
punktów 

Imię i nazwisko 
nauczyciela przygotowującego 

ucznia do olimpiady 
     

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 

 

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

Podpisy członków komisji                                                                        Podpis Dyrektora Szkoły 
 
 
 
…………………………. 
 
…………………………. 
 
…………………………. 
 
Protokół należy przesłać pocztą lub faksem na adres  
Fundacja Gdańska 
Fax 58 326-22-81 
80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122  z dopiskiem  „Olimpiada dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego” 
w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r. 



 
 

Organizator 
 

 
 
 
 

Patron honorowy 
 

 
 
 
 
 
 

Mecenas Olimpiady wiedzy o Gdańsku – 
edycji szkolnej 2013/2014 

 

 


