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Informacja o przebiegu tegorocznej OM 

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 nie przeprowadzono Olimpiady w marcu 2020 roku. W tym 
roku postanowiono zreorganizować przebieg Olimpiady, tak by jej przeprowadzenie było jak najbezpieczniejsze 
dla uczestników i organizatorów. Dlatego I etap zostanie przeprowadzony w szkołach, które postanowią wziąć 
udział w Olimpiadzie . Nie potrzebne jest uprzednie formalne zgłoszenie. 

TERMINARZ XIV Olimpiady Mediewistycznej 

1. I etap 12 marca - I etap w szkołach macierzystych zawodników (test pobrany ze strony organizatora 
http://lowczersku.ehost.pl/  

2. II  etap 26 marca w formie stacjonarnej. Do wyboru:  Czersk, Słupsk, Sopot, Białystok, Łódź, Toruń, 
Lublin, Legnica, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów. Wybór zależy od uczestników OM i sytuacji 
pandemicznej, która może ów wybór zawęzić, o czym organizatorzy zainteresowanych niezwłocznie 
powiadomią) 

3. III etap 17 kwietnia - w Czersku w siedzibie sekretariatu OM 
  
ZAKRES MATERIAŁU: 
Test pierwszego etapu jest przygotowywany na podstawie poniższych lektur: 

1. T. Manteuffel, Historia Powszechna. Średniowiecze. 
2. B. Zientara  Historia Powszechna Średniowiecza. 
3. J. Wyrozumski, Historia Polski do 1505 r. 
4. S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze. 

II etap  

Drugi etap obejmuje  pytania z geografii historycznej i historii sztuki, wykorzystywane są do jego przygotowania 
poniższe materiały: 

1. Atlas Historyczny Świata (wyd. PPWK, mapy pod red. J. Mitkowskiego). 
2. Atlas Historyczny Polski (wyd. PPWK). 
3. Multimedialny Atlas Historyczny (wyd. PPWK). 
4. Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny (wyd. Meridian). 

 
III etap  
Pisemna interpretacja wskazanych tekstów źródłowych. 

1. M. Sobańska-Bondaruk, Średniowiecze (wybór źródeł).  
 
Lektury z I etapu mogą być wykorzystane do tworzenia pytań  II i III etapu 
 
Komitet Główny jak co roku na podstawie wyników i poziomu eliminacji kwalifikuje najlepszych (ich liczba nie jest 
ograniczona, Komitet Główny na podstawie wyników określa próg punktowy) zawodników do następnego etapu 
Olimpiady. Zainteresowani zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do II etapu oraz dokładnym miejscu 
realizacji II etapu.  
Do III etapu Komitet Główny kwalifikuje do 20 najlepszych uczestników II etapu. Zyskują oni status finalistów 
OM.  
Osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w III etapie zostają zakwalifikowane do ustnego egzaminu by walczyć o 
indeksy na UG i inne nagrody rzeczowe. Zawodnicy ci w liczbie nie większej niż 7 otrzymują status laureata 
Olimpiady Mediewistycznej. 
 
SPOSÓB ORGANIZACJI PIERWSZEGO ETAPU 
12.03 na stronie organizatora http://lowczersku.ehost.pl/ do 10.00 ukaże się test I etapu do pobrania przez szkołę 
organizującą I etap. Szkoła pobiera test, powiela go w niezbędnej ilości i przeprowadza I etap w warunkach 
kontrolowanej samodzielności i reżimu sanitarnego. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 120 minut 
 
12.03 po godzinie 13.00 ukaże się karta odpowiedzi i wzór protokołu, nauczyciel (lub nauczyciele) wyznaczony 
przez dyrekcję szkoły dokonuje sprawdzenia testów i po wypełnieniu oraz podpisaniu protokołu odsyła jego skan 
(zdjęcie) na adres olimpiada.mediewistyczna@wp.pl do godziny 16.00 12.03 2021 r. 



Warunkiem przyjęcia protokołu jest terminowość jego nadesłania i wpłata 15 pln za każdego ucznia startującego 
w Olimpiadzie (płatna do 12.03.2021, potwierdzone oświadczeniem na protokole) 
Nazwa i numer konta, na które można wpłacać wpisowe:  
Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk,  
nr 93 8147 0002 0003 1730 2000 0020 
 
Jeżeli przelew dokonywany byłby z innego konta niż szkolne, należy koniecznie w tytule wpłaty wpisać nazwę 
szkoły w imieniu, której wpłata jest dokonywana oraz nazwisko zawodnika. 
Szkoły, które dokonały wpłat w ubiegłym roku mogą je zaliczyć na poczet tegorocznych zawodów. 
 
Oryginały protokołów i testy I etapu szkoła macierzysta zawodników przechowuje do końca trwania 
tegorocznej edycji OM 
 
II i III etap mają mieć formę stacjonarną z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeżeli sytuacja pandemiczna się 
możliwe jest zmiana formy etapów o czym organizatorzy poinformują zainteresowanych. 
 
 
UWAGI OGÓLNE 

13 stycznia 2006 roku Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie 
rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad podjęła uchwałę o przystąpieniu do organizacji   
Olimpiady Mediewistycznej (OM) na bazie dotychczasowego konkursu „Wieki średnie”.  Zatwierdzono Regulamin 
Olimpiady, który po niezbędnych poprawkach wynikających z aktualizacji zasad rekrutacji na UG, obowiązuje w 
aktualnej edycji Olimpiady i jest dostępny na stronie znaleźć go można też na stronie: http://lowczersku.pl/. 

Siedzibą Komitetu Głównego jest Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczącym jest 
dr hab. Sobiesław Szybkowski profesor UG. 

W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z sekretariatem Olimpiady, który mieści się w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku (woj. pomorskie), ul. Szkolna 3. Pracami 
sekretariatu kieruje Hieronim Kucharski – nauczyciel historii w LO w Czersku, którego Komitet Główny 
upoważnił do występowania w imieniu organizatorów we wszystkich kwestiach dotyczących organizacji 
kolejnych edycji  Olimpiady Mediewistycznej. 

Komitet Główny przygotowuje zadania, dokonuje sprawdzenia prac i kwalifikuje uczestników do 
dalszych etapów olimpiady oraz ogłasza laureatów. Jego decyzje są ostateczne. Do współpracy merytorycznej 
przy analizie prac uczestników zapraszani są studenci koła historyków Uniwersytetu Gdańskiego i historycy z 
innych ośrodków. 
Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa 
maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, 
wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł. 
W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego uczniowie innych typów szkół.  
 
 Laureaci z poprzednich lat mogą być uczestnikami konkursu. Nie podlegają oni eliminacjom szkolnym. 
Organizatorzy nie ustalają limitu uczniów, którzy mogą przybyć na eliminacje międzyszkolne z jednej szkoły. 
 
O kolejności miejsc w Olimpiadzie decyduje ustny egzamin przeprowadzony przez Komisję pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Komitetu Głównego OM  
Egzamin obejmuje odpowiedzi na 3 pytania: 

 z wybranej przez uczestnika dziedziny (bloku tematycznego) 
 zgłoszonych 5 lektur (w tym 3 z wybranego bloku) 
 z całości zagadnień epoki średniowiecza  

5 bloków tematycznych spośród, których zawodnik wybiera jeden i dostosowuje do niego 3 samodzielnie 
wybrane lektury dodatkowe spośród pozycji mu dostępnych, które spełniają wymogi pracy naukowej i wydane 
zostały w języku polskim: 

A) Kultura i obyczaje 
B) Kształtowanie się państwa polskiego 
C) Krucjaty i zakony rycerskie 
D) Problemy państw Europy wczesnośredniowiecznej 



E) Europa Środkowa i Wschód u schyłku średniowiecza 
Wymóg dostarczenia organizatorom wykazu lektur dotyczy tylko laureatów ! 
 
 
 
UPRAWNIENIA LAUREATÓW I NAGRODY 

Dwaj najlepsi laureaci uzyskują prawo do zwolnienia z procedury rekrutacyjnej na kierunek historii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawą prawną jest Uchwała nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 
maja 2020 roku wraz Załącznikiem nr 1 do uchwały Senatu UG nr 35 /20. 

 Pozostali uczestnicy egzaminu jako laureaci Olimpiady Mediewistycznej otrzymują nagrody rzeczowe i 
okolicznościowe dyplomy podobnie jak ich opiekunowie.   

KONTAKT 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres olimpiada.mediewistyczna@wp.pl ewentualnie 
bezpośrednio do Sekretarza OM: Hieronim Kucharski tel. 602-299-149 (w sytuacji ewentualnego utrudnionego 
kontaktu pytania proszę przesyłać w formie sms lub mailem na adres hieronim.kucharski@gmail.com ). 


