
Stowarzyszenie Przyjaciół
Olimpiady Artystycznej

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

02-958 Warszawa

tel.: 22 5442 749 lub 795 299 879 

(biuro pracuje we wtorki i czwartki w godz. 10–14)

e-mail: olimpiada@muzeum-wilanow.pl

www.olimpiada-artystyczna.pl

Projekt finansowany ze środków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie pozwoli 

Ci sprawdzić wiedzę i zdobyć 

zaszczytny tytuł laureata.  

A to murowany sukces na maturze! 

Ale przede wszystkim Olimpiada 

Artystyczna to fascynująca  

i niezapomniana przygoda  

ze sztuką, muzyką i historią.

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Olimpiady 

Artystycznej  
oraz Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
zapraszają do udziału  

w XL edycji 
Olimpiady Artystycznej

Organizatorzy:

Partnerzy: 

Muzyka i sztuka 
 – pasja, fascynacja, 
wiedza. Czujesz to?

Podejmij 
 olimpijskie 

wyzwanie!

MBu
Przekreślenie

MBu
Wstawiony tekst
Jednak

Magda
Przekreślenie

Magda
Wstawiony tekst
510 914 207



30 listopada 2015 r.
Uzgodnienie z sekretarzem naukowym 

Komitetu Okręgowego tematu własnego 

ucznia przygotowywanego do eliminacji 

okręgowych i centralnych.

21 marca 2016 r.
Zawiadomienie uczniów przez 

Komitet Główny o zakwalifikowaniu 

do eliminacji centralnych (III stopnia).

11–14 kwietnia 2016 r.
Eliminacje centralne (III stopnia) 

— eliminacje pisemne odbędą się 

pierwszego dnia w godz. 9–15, 

w kolejne dni egzaminy ustne.

Całkowity koszt wyżywienia i noclegów uczestników eliminacji okręgowych 

i centralnych pokrywany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej 

Olimpiady Artystycznej www.olimpiada-artystyczna.pl.

15 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie listy laureatów i finalistów, 

wręczenie dyplomów, godz. 10, 

 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Terminy, które warto znać…

8 grudnia 2015 r.
Eliminacje szkolne (I stopnia) 

 — tylko egzamin pisemny: 

w godz. 11–12 — rozwiązanie testu, 

w godz. 12.15–15 — opis dzieła sztuki. 

9 października 2015 r.
Ostateczny dzień zgłoszenia udziału w Olimpiadzie (uczeń 

uzgadnia ze swoim nauczycielem opiekunem uczestnictwo 

w Olimpiadzie), ustalenie z nauczycielem opiekunem tematu 

własnego do opracowania, wypełnienie Karty Uczestnika. 

15 stycznia 2016 r.
Powiadomienie uczniów przez Komitety Okręgowe 

o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych, miejscu 

i terminie eliminacji.

8–10 lutego 2016 r.
Eliminacje okręgowe (II stopnia) 

— eliminacje pisemne odbędą się pierwszego dnia 

w godz. 10–13.30, w kolejne dni egzaminy ustne. 


