
Informacja o organizacji i przebiegu eliminacji II stopnia (okręgowych) 

XLII Olimpiady Historycznej w okręgu lubelskim 

 

Komitet Okręgowy XLII Olimpiady Historycznej w Lublinie uprzejmie informuje, że eliminacje 

okręgowe odbędą się w dniach 9 stycznia 2016 r. (sobota) – część pisemna i 15 stycznia 2016 r. (piątek) – 

część ustna w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a. 

 

9 stycznia 2016 r. (sobota) 

9.00 – zbiórka uczestników w hallu głównym budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Pl. M. 

Curie-Skłodowskiej 4a 

9.45-10.00 – uroczyste rozpoczęcie eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej i informacje dla jej 

uczestników (Aula Duża) 

10.00-13.00 – eliminacje pisemne Olimpiady Historycznej 

 

Wyniki eliminacji pisemnych II etapu XLI Olimpiady Historycznej zostaną ogłoszone w dniu 10 stycznia 2016 

r. (niedziela) – lista uczestników zakwalifikowanych do części ustnej (ocena, co najmniej dobry (4) z części 

pisemnej) zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/xlii-olimpiada-

historyczna,7702.htm i jednocześnie wysłana pocztą elektroniczną na adres szkół, których uczniowie 

uczestniczyli w eliminacjach okręgowych. Istnieje także możliwość uzyskania informacji telefonicznie 11 

stycznia 2016 r. pod numerem telefonu 604702829, po godz. 13.00. 

 

Dojazd na miejsce zawodów autobusami linii nr 5, 10, 18, 57 z Dworca Głównego PKS oraz autobusem linii nr 

13 i trolejbusem linii nr 150 z Dworca Głównego PKP (przystanek w sąsiedztwie Ogrodu Saskiego). 

 

15 stycznia 2016 r., (piątek) 

8.45 – zbiórka uczestników w hallu głównym budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Pl. M. 

Curie-Skłodowskiej 4a 

9.00-14.00 – eliminacje ustne XLII Olimpiady Historycznej odbędą się w salach Instytutu Historii (27 i 28 – 

parter budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a 

14.00-15.30 – przerwa 

15.30 – uroczyste ogłoszenie wyników w Sali Rady Wydziału Humanistycznego (sala 09), zamknięcie eliminacji 

okręgowych XLI Olimpiady Historycznej 

 

Uwaga: godziny eliminacji ustnych mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w czasie 

uroczystości otwarcia eliminacji okręgowych w dniu 9 stycznia 2016 r., uwaga ta odnosi się również do sal, w 

których odbędą się eliminacje ustne. 

 

Uczestnikom zamiejscowym XLII Olimpiady Historycznej zostaną zwrócone koszty przejazdu (2 kl. PKP, 

PKS).  

http://www.umcs.pl/pl/xlii-olimpiada-historyczna,7702.htm
http://www.umcs.pl/pl/xlii-olimpiada-historyczna,7702.htm


Podstawą wypłacenia uczestnikowi zwrotu kosztów podróży są wyłącznie: 

1) bilety „tam” i „z powrotem” z komunikacji zbiorowej, lub 

2) bilety „tam” z komunikacji zbiorowej oraz wypełniane na miejscu eliminacji oświadczenie o poniesionych 

kosztach w drodze powrotnej, zawierające: 

a) informację o dacie, godzinie wyjazdu i trasie przejazdu „z powrotem” oraz liczbie przejechanych kilometrów, 

a także deklarację o nieubieganiu się o zwrot kosztów z innych źródeł lub  

b) informację o poniesieniu kosztów podróży powrotnej równych poświadczonym na bilecie dojazdowym 

kosztom podróży „do”, z podaniem daty wyjazdu, trasy przejazdu i liczby kilometrów (dane zawarte na bilecie 

„do”), a także deklarację o nieubieganiu się o zwrot kosztów z innych źródeł 

3) tylko w przypadkach, gdy na danej trasie nie ma w danym dniu możliwości dojazdu komunikacją zbiorową – 

oświadczenie o poniesionych kosztach przejazdu „tam” i „z powrotem” prywatnym lub wynajętym 

samochodem. 

Wszystkim zainteresowanym uczestnikom i ekspertom zapewniamy gorący posiłek. 

Nauczyciele i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny (Komitet Okręgowy nie gwarantuje im również 

wyżywienia). 

W przypadku rezygnacji z udziału w Olimpiadzie proszę o powiadomienie o tym fakcie sekretarza Komitetu 

Okręgowego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

Uczestnikom, którzy dotąd nie przysłali wykazu 5 lektur (3 z wykazu ogłoszonego przez Komitet Główny i dwie 

dowolnie wybrane przez ucznia) na eliminacje okręgowe przypominam, że należy je dostarczy najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia eliminacji, tj. 9 stycznia 2016 r. Lektury powinny być zgodne z deklarowaną dziedziną. Zgodnie z 

regulaminem XLII Olimpiady Historycznej uczniowie w części ustnej odpowiadają na trzy pytania – ze 

znajomości podstawy programowej z historii na poziomie rozszerzonym, wybranych lektur i wybranej 

dziedziny. 

 

Wszystkim uczestnikom przypominam również o obowiązku posiadania ważnej legitymacji szkolnej lub innego 

dowodu tożsamości ze zdjęciem.  

 

         Sekretarz 

Mgr Robert Kamiński 

 


