
INFORMACJA O ORGANIZACJI I PRZEBIEGU ELIMINACJI II 

STOPNIA (OKRĘGOWYCH) XLVII OLIMPIADY 

HISTORYCZNEJ W OKRĘGU LUBELSKIM 
 

Komitet Okręgowy XLVII Olimpiady Historycznej w Lublinie uprzejmie informuje, że eliminacje 
okręgowe odbędą się w dniach: 
 

9 stycznia 2021 r. (sobota) – część pisemna w trybie online  
15-16 stycznia 2021 r. (piątek-sobota) – część ustna w trybie online 

 
9 STYCZNIA 2021 R. (SOBOTA) 

9.50 – uroczyste rozpoczęcie eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej (platforma 
internetowa Olimpiady Historycznej) 
10.00-13.00 – eliminacje pisemne Olimpiady Historycznej (platforma internetowa Olimpiady 
Historycznej) 
   
Wyniki eliminacji pisemnych II etapu XLVI Olimpiady Historycznej zostaną ogłoszone 13 stycznia 
2021 r. (środa) – lista uczestników zakwalifikowanych do części ustnej (ocena, co najmniej dobry 
(4) z części pisemnej) zostanie umieszczona na stronie internetowej: 
https://www.umcs.pl/pl/xlvii-olimpiada-historyczna,20162.htm i jednocześnie wysłana pocztą 
elektroniczną na adres szkół, których uczniowie uczestniczyli w eliminacjach okręgowych.  
 

15 STYCZNIA 2021 R. (PIĄTEK) 
8.00-16.00 – eliminacje ustne XLVII Olimpiady Historycznej odbędą się w trybie online (część I). 

16 STYCZNIA 2021 R. (SOBOTA) 
8.00-16.00 – eliminacje ustne XLVII Olimpiady Historycznej odbędą się w trybie online (część II) 
 
Uwaga: Każdy uczestnik eliminacji ustnych drugiego etapu otrzyma 14 stycznia 2021 r. 
(około godziny 17ej) na adres e-mailowy informację (link) o dacie i godzinie egzaminu. 
Egzamin odbędzie się na platformie Teams. Uczestnik musi posiadać kamerę (komputer 
stacjonarny z kamerą, laptop, smartfon) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. 
Uczestnicy, którzy posiadają zainstalowany na dowolnym urządzeniu Teams łączą się za 
pomocą tej aplikacji, pozostali za pomocą przeglądarki internetowej. Godziny eliminacji 
ustnych mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 
Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi na platformie Teams 16 stycznia 2021 r. o godz. 
20.00. Uczestnicy eliminacji oraz nauczyciele otrzymają zaproszenie na spotkanie na adres 
e-mailowy 16 stycznia 2021 r. o godz. 19.45. Wyniki zostaną ponadto opublikowane na 
stronie internetowej https://www.umcs.pl/pl/xlvii-olimpiada-historyczna,20162.htm 

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 pocztą elektroniczną na adres sekretarza. Lektury powinny być zgodne z 
deklarowaną dziedziną. Zgodnie z regulaminem XLVII 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 
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