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Załącznik do  
Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku 
szkolnym 2010/2011 
 
 

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją 
 

Uwaga! NiŜej wymienione osiągnięcia muszą być uzyskane w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 
 
 
I.  Olimpiady 
 
I.1. Olimpiady z grupy matematyczno-przyrodniczych bądź techniczno zawodowych 
 

Określenie olimpiady 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

1. Olimpiada Astronomiczna  
Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej  
Planetarium i Obserwatorium im. M. 
Kopernika  
41-501 Chorzów, skr. Poczt. 10 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

2. Olimpiada Biologiczna  
Komitet Główny Olimpiady Biologicznej  
ul. Miecznikowa 1, p. 26a/A, 02-096 
Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

3. Olimpiada Chemiczna  
Komitet Główny Olimpiady Chemicznej  
Wydział Chemii UW  
ul. świrki i Wigury 101, 02-089 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

4. Olimpiada Fizyczna  
Komitet Główny Olimpiady Fizycznej  
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

5. Olimpiada Geograficzna i 
Nautologiczna  
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i 
Nautologicznej  
ul. Podbipięty 2, 02-732 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

6. Olimpiada Informatyczna  
Komitet Główny Olimpiady Informatycznej  
ul. Nowogrodzka 73, 02-018 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

7. Olimpiada Matematyczna  
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej  
www.om.edu.pl  
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej  
ul. Tamka 37 m. 2, 00-355 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 
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9. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i 
Elektronicznej  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki  
Al. Mickiewicza, 30 30-059 Kraków 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

10. Olimpiada Wiedzy Technicznej  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Technicznej  
Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i 
Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Stomatologicznych  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Stomatologicznych  
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego 
im. Alfreda Fiderkiewicza 
ul. Pokoju 4, 43-190 Mikołów 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

12. Olimpiada Techniki Samochodowej  
Komitet Główny Olimpiady Techniki 
Samochodowej  
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności  
ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

13. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Budowlanych  
Wydział InŜynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej 
ul. Armii Ludowej 16, p. 316, 00-637 
Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

14. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych  
Akademia Podlaska 
ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

15. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i 
Kartograficznej  
Komitet Główny Olimpiady Geodezyjnej i 
Kartograficznej  
Stowarzyszenie Geodetów Polskich  
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

16. Olimpiada Wiedzy o śywności  
Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o śywności  
Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego 
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań  
 
 
 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 
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17. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  
Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Wynalazczości  
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i 
Racjonalizatorów  
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

18. Olimpiada Innowacji Technicznych  
Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady 
Innowacji Technicznych  
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i 
Racjonalizatorów  
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

19. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej  
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

20. Olimpiada Elektryczna i 
Elektroniczna "Euroelektra"  
Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i 
Elektronicznej "Euroelektra"  
Oddział Bydgoski Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich  
ul. Rumuńskiego 6, 85-030 Bydgoszcz 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

21. Olimpiada Wiedzy o śywieniu  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o 
śywieniu  
Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja 
ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

22. Olimpiada Logistyczna 
WyŜsza Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

23. Olimpiada Wiedzy o Finansach – 
Banki w Akcji 
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o 
Finansach – Banki w Akcji 
WyŜsza Szkoła Bankowa 
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 5 punktów 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 10 punktów 

24. Olimpiada Informatyczna 
Gimnazjalistów 
 
 
 

uzyskanie tytułu finalisty 
bądź laureata (na etapie 
centralnym olimpiady) 

•••• uzyskanie tytułu finalisty – 5 
punktów 

•••• uzyskanie tytułu laureata – 10 
punktów 

25. Olimpiada Matematyczna 
Gimnazjalistów 
organizator: Stowarzyszenie na rzecz 
edukacji matematycznej 
 

uzyskanie tytułu finalisty 
bądź laureata (na etapie 
centralnym olimpiady) 

•••• uzyskanie tytułu finalisty – 5 
punktów 

•••• uzyskanie tytułu laureata – 10 
punktów 
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I.2. Olimpiady pozostałe 
 

Określenie olimpiady 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

26. Olimpiada Artystyczna  
Komitet Główny Olimpiady Artystycznej 
Muzeum Narodowe 
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

27. Olimpiada Filozoficzna  
Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej  
Nowy Świat 72, Pałac Staszica p. 160, 
00-330 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

28. Olimpiada Historyczna  
Komitet Główny Olimpiady Historycznej  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
Pl. Teatralny 2a, 87-100 Toruń 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

29. Olimpiada Języka Angielskiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Angielskiego  
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

30. Olimpiada Języka Białoruskiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Białoruskiego  
Katedra Filologii Białoruskiej UW  
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

31. Olimpiada Języka Francuskiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Francuskiego  
Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

32. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym  
Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 
Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

33. Olimpiada Wiedzy o Prawach 
Człowieka  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o 
Prawach Człowieka  
ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

34. Olimpiada Losy Polaków na 
Wschodzie po 17 września 1939 r. 
Komitet Główny Olimpiady Losy Polaków 
na Wschodzie po 17 września 1939 r. 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  
ul. Dewajtis 5, 01-615 Warszawa  
 
 
 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 
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35. Olimpiada Wiedzy o Unii 
Europejskiej  
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej  
WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. A. 
Gieysztora  
Wydział Nauk Politycznych  
ul. Spacerowa 7, 06-100 Pułtusk  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

36. Olimpiada Teologii Katolickiej  
Biuro Programowania Katechezy  
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, 01-015 
Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

37. Misyjna Olimpiada Znajomości 
Afryki  
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji  
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 
Warszawa 4 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

38. Olimpiada "Losy Ŝołnierza i dzieje 
oręŜa polskiego..."  
Komitet Główny Olimpiady "Losy Ŝołnierza 
i dzieje oręŜa polskiego..."  
Katedra Wojskowości  
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych  
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

39. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy 
Religijnej  
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 
w Białymstoku  
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

40. Olimpiada Języka Łacińskiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Łacińskiego  
Instytut Filologii Klasycznej UW  
Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 
Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

41. Olimpiada Języka Niemieckiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Niemieckiego  
ul. Półwiejska 24, 61-886 Poznań  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

42. Olimpiada Języka Rosyjskiego  
Komitet Główny Olimpiady Języka 
Rosyjskiego  
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

43. Olimpiada Literatury i J ęzyka 
Polskiego  
Komitet Główny Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego  
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
 
 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 



Strona 6 z 14 

 

44. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. 
Emilii Gierczak 
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg 
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 3 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 6 punktów 

45. Olimpiada Mediewistyczna 
organizator: Komitet główny (Uniwersytet 
Gdański) oraz Liceum Ogólnokształcące im. 
Wincentego Pola w Czersku 
 

uzyskanie tytułu laureata  • uzyskanie tytułu laureata - 4 punkty 
 

46. Olimpiada Wiedzy o Regionie i 
Przedsiębiorczości 
organizator: Instytut Nowych technologii, 
Konsulat Brytyjski 
 

uczestnictwo w zawodach 
centralnych olimpiady 

• uzyskanie tytułu uczestnika  
konkursu na etapie centralnym  – 4 
punkty 
 

47. Ogólnopolska Olimpiada 
Przedmiotowa „Olimpus” 
organizator: Firma Olimpus 
 

uzyskanie miejsca 1-10 
etapu centralnego 

• uzyskanie miejsca 1-10 konkursu 
etapu centralnego– 3 punkty 

 

48. Ogólnopolska Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu śycia 
organizator: Polski Czerwony KrzyŜ 

uczestnictwo w zawodach 
szczebla okręgowego 

• uczestnictwo w zawodach szczebla 
okręgowego – 3 punkty 

• uzyskanie zaświadczenia uczestnika 
szczebla centralnego – 6 punktów 

 
 
II.  Turnieje 
 

Określenie turnieju 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

49. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukiernik  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie 
Cukiernik  
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu 
Plac Solny 13  
Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we 
Wrocławiu , ul. Dawida 5/7 50-527 Wrocław  

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

50. Turniej na Najlepszego Ucznia w 
Zawodzie Piekarz  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu 
Plac Solny 13,   
Zespól Szkół Zawodowych Nr 5 we 
Wrocławiu ul. Dawida 5/7, 50-527 Wrocław 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

51. Turniej Wiedzy i Umiej ętności 
Handlowo-MenedŜerskich 
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
Przemysłowych przy  
Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 
Bydgoszcz  

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 
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52. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku 
i Mleczarstwie  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie  
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 
ul. HoŜa 66/68, 00-682 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

53. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
Cukierniczego  
Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego 
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

54. Ogólnopolski Turniej Piekarski  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
Piekarskiego  
Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego 
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań 
  

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

55. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa 
Mi ęsa  
Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju 
Przetwórstwa Mięsa 
Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego  
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań 
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

56. Turniej Młodych Mistrzów Techniki 
Komitet Główny Turnieju Młodych 
Mistrzów Techniki 
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i 
Racjonalizatorów  
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa  
 

uczestnictwo w zawodach 
drugiego szczebla 
(okręgowych) 

•••• uczestnictwo w zawodach drugiego 
szczebla (okręgowych) – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w zawodach trzeciego 
szczebla (centralnych) – 8 punktów 

57. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
PoŜarniczej „Młodzie Ŝ zapobiega 
poŜarom” 
organizator: Zarząd Główny Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych 
 

uzyskanie tytułu uczestnika 
turnieju na szczeblu 
centralnym 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty turnieju – 6 punkty 

• uzyskanie tytułu uczestnika turnieju 
na szczeblu centralnym – 3 punkty 

 

 
 
 
 
 
 
III.  Konkursy 
 
III.1. Konkursy organizowane bądź współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy w latach 2008/2009 i 2009/2010 
 

Określenie konkursu 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

58. Konkurs przedmiotowy z języka 
polskiego dla uczniów szkół podstawowych 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 
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59. Konkurs przedmiotowy z matematyki 
dla uczniów szkół podstawowych 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

60. Konkurs przedmiotowy z przyrody 
dla uczniów szkół podstawowych 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

61. Konkurs przedmiotowy z języka 
polskiego dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

62. Konkurs przedmiotowy z matematyki 
dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

63. Konkurs przedmiotowy z historii dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

64. Konkurs przedmiotowy z fizyki dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

65. Konkurs przedmiotowy z chemii dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

66. Konkurs przedmiotowy z biologii dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

67. Konkurs przedmiotowy z geografii dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

68. Konkurs przedmiotowy z języka 
angielskiego dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 
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69. Konkurs przedmiotowy z języka 
niemieckiego dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

70. Konkurs przedmiotowy z języka 
rosyjskiego dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

71.  Konkurs polonistyczny dla uczniów 
klas VI szkoły podstawowej 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

72. Konkurs matematyczny dla uczniów 
szkoły podstawowej 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

73. Konkurs polonistyczny dla uczniów 
klas III gimnazjum 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

74. Konkurs matematyczny dla uczniów 
gimnazjum 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

75. Regionalny konkurs wiedzy o 
samorządzie terytorialnym dla uczniów 
gimnazjów 
organizator: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 
 

uczestnictwo w zawodach 
szczebla wojewódzkiego 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

76. Konkurs wojewódzki z fizyki i 
astronomii dla uczniów gimnazjum 
organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Rok szkolny organizacji: 2009/2010 
 

uczestnictwo w zawodach 
szczebla wojewódzkiego 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

77. Konkurs matematyczny „Liga 
Zadaniowa” 
organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; 
współorganizator od roku szkolnego 
2009/2010: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy 
 
 

uczestnictwo w zawodach 
szczebla wojewódzkiego 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 
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78. Konkurs z języka rosyjskiego 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz ZS UMK Gimnazjum i 
Liceum Akademickie w Toruniu 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

79. Konkurs z informatyki dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. 
K. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie ul. 
Wolności 11  
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

80. Konkurs wiedzy przyrodniczej dla 
uczniów szkół podstawowych 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Zespół Szkół w Brzozówce, 
Zespół Szkół im. JPII w Obrowie 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

81. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z 
fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów 
i szkól podstawowych  
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii, KP 
CEN w Toruniu, I LO w Toruniu, 
Planetarium w Toruniu 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

82. Wojewódzki Konkurs Historii i 
Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów 
„Region-Polska-Świat”   
współorganizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy  
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

83. Regionalny Konkurs Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym dla uczniów 
klas III gimnazjum   
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski w 
Toruniu  
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

84. Konkurs Przedmiotowy z Geografii 
dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Zespół Szkół nr 28 w 
Toruniu 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

85. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 
Historii dla uczniów gimnazjów  
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz CKU Toruński Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 
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86. Wojewódzki Konkurs Języka 
Angielskiego dla gimnazjalistów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz ZS nr w Bydgoszczy, 
Gimnazjum. nr 3 w Toruniu, Gimnazjum nr 
11 w Toruniu, ZS nr 16 w Toruniu  
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

87. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 
Biologii dla uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy, CKU TODMiDN, Gimnazjum 
nr 3 w Toruniu, Gimnazjum nr 11 w Toruniu, 
Zespół Szkół nr 16 w Toruniu 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

88. Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy, CKU TODMiDN, Wydział 
Chemii UMK 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

89. Konkurs Języka Niemieckiego dla 
uczniów gimnazjów 
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Toruniu 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

90. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla 
uczniów gimnazjów  
organizator: Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy oraz CKU TODMiDN, Oddział 
Toruński PTF 
Rok szkolny organizacji: 2008/2009 
 

uczestnictwo w zawodach 
ostatniego szczebla 
(wojewódzkiego) 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

• uczestnictwo w zawodach ostatniego 
szczebla (wojewódzkiego) - 5 
punktów 

 
 
 
 
III. 2. Konkursy nie organizowane przez kuratorów oświaty   
 

Określenie konkursu 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

91. Regionalny  Konkursu Wiedzy o 
Ekonomii i Gospodarce im. Profesora 
Kazimierza Sokołowskiego 
organizator:  Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
 

uzyskanie tytułu laureata 
konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
4 punkty 

92. Konkurs matematyczny „Wektor” 
Stypendia da matematyczna  
organizator: Firma Edukacyjna „Orzeł” I 
Oddział w Skierniewicach 
 
 

uzyskanie tytułu laureata 
konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu -  
3 punkty 
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93. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 
„Z ortografi ą na co dzień” 
organizator: Centrum Edukacji 
Humanistycznej „Logos” 
Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, 
05-240 Tłuszcz 
 

uzyskanie tytułu laureata 
lub finalisty konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu  – 6 punktów 
 

94. Ogólnopolski konkurs Wiedzy 
Ekologicznej 
organizator: Białowieski Park Narodowy 
 

uzyskanie tytułu laureata 
lub finalisty konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu – 4 punkty 
 

95. Konkurs PINGWIN 
organizator: Ogólnopolskie Konkursy 
Przedmiotowe EDI 

uzyskanie tytułu laureata 
lub finalisty konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu  – 3 punkty 
 

96. Konkurs matematyczny „Plus-Minus”  
organizator: Firma Edukacyjna „Orzeł” 
I Oddział w Skierniewicach 
 

uzyskanie tytułu laureata 
konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu  – 
3 punkty 

 

97. Ogólnopolski Konkurs Języka 
Niemieckiego Dla Gimnazjalistów  
organizator: Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego. 
 

uczestnictwo w konkursie 
na etapie finałowym 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
8 punktów 

• uczestnictwo w zawodach na etapie 
finałowym - 4 punkty 

98. Konkurs Przedmiotowy PANDA 
organizator: Ogólnopolskie Konkursy 
Przedmiotowe EDI 

uzyskanie tytułu finalisty 
lub laureata na szczeblu 
centralnym 

• uzyskanie tytułu laureata  konkursu  – 
3 punkty 

• uzyskanie tytułu finalisty  konkursu  
– 2 punkty 

99. Ogólnopolski konkurs polonistyczny 
„Z poprawn ą polszczyzną na co dzień” 
organizator: Centrum Edukacji 
Humanistycznej „Logos” 
Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, 
05-240 Tłuszcz 
 

uzyskanie tytułu finalisty 
lub laureata na szczeblu 
centralnym  

• uzyskanie tytułu laureata konkursu - 
4 punkty 

 

100. Matematyczne Mistrzostwa Polski 
Dzieci i MłodzieŜy „Kwadratura Koła” 
organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe ŚcieŜki Nieskończoności 
 

uzyskanie tytułu laureata na 
szczeblu  wojewódzkim 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu 
szczebla wojewódzkiego – 3 punkty 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu 
szczebla ogólnopolskiego– 4 punkty 

 
101. Konkurs Multitest 
organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 
 
 

uzyskanie tytułu laureata na 
szczeblu centralnym 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
4 punkty 

102. „Lwi ątko” polsko-ukrai ński konkurs 
fizyczny 
organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół V LO w Krakowie 
 

uzyskanie tytułu laureata – 
10 najlepszych osób w 
kaŜdej kategorii konkursu 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu -  
        4 punkty 
 

103. Mi ędzynarodowy konkurs „Kangur 
Matematyczny” 
organizator: Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą 
w Toruniu 

uzyskanie bardzo dobrego 
wyniku w kraju 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
8 punktów 

• uzyskanie bardzo dobrego wyniku 
konkursu – 4 punkty 
 

 
104. Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy 
Biblijnej 
organizator: Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” 
 
 
 

uczestnictwo w etapie 
ogólnopolskim 

•••• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu  – 4 punkty 

•••• uczestnictwo w etapie ogólnopolskim 
– 2 punkty 
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105. Ogólnopolski Konkurs MAT 
organizator: Firma edukacyjna Łowcy 
Talentów – Jersz 
 
 

uzyskanie tytułu laureata 
konkursu na szczeblu 
centralnym 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu  – 
4 punkty 

 

106. Konkurs Albus 
organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 
 
 

uzyskanie tytułu laureata 
miejsca od 1do 5 szczebla 
centralnego 

• uzyskanie tytułu laureata miejsca 1-5 
- 4 punkty 

 

107. Wojewódzki Konkurs Językowy 
„Poliglota w Liceum” 
organizator: Zespół Szkół Przemysłu 
SpoŜywczego w Toruniu oraz VIII LO w 
Toruniu 
 
 

uzyskanie tytułu finalisty • uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
6 punktów 

• uzyskanie tytułu finalisty konkursu – 
3 punkty 

108. Konkurs informatyczny „Bóbr” 
organizator: WMiI UMK Toruń, VULCAN 
Wrocław 
 
 

uzyskanie wyróŜnienia w 
konkursie 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
6 punktów 

• uzyskanie wyróŜnienia –  
3 punkty 

109. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 
„Geniusz” 
organizator: Szkolna Akademia Wiedzy 
 
 

uzyskanie tytułu laureata 
miejsc 1-5 szczebla 
centralnego 

• uzyskanie tytułu laureata miejsca 1-5 
konkursu – 4 punkty 

 

110. Ogólnopolski Konkurs Języka 
Angielskiego „FOX” 
organizator: Regionalne Stowarzyszenie 
Oświatowe KAGANEK, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Bielsku Białej 
 
 

uzyskanie tytułu laureata 
szczebla centralnego 

• uzyskanie tytułu laureata szczebla 
centralnego – 4 punkty 

111. Ogólnopolski Konkurs Języka 
Angielskiego „Fox” 
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe 
KAGANEK, Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku 
Białej 
 
 

uzyskanie tytułu laureata • uzyskanie tytułu laureata – 4 punkty 

112. Kujawsko-Pomorskie zawody 
matematyczne im. Mariana Rejewskiego 
organizator: I Liceum Ogólnokształcące im 
Kamila Cypriana Norwida w Bydgoszczy 
 
 

uzyskanie tytułu laureata • uzyskanie tytułu laureata – 5 
punktów 

113. Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 
 
 

uzyskanie tytułu finalisty 
bądź laureata konkursu 

• uzyskanie tytułu finalisty konkursu – 
3 punkty 

• uzyskanie tytułu laureata konkursu – 
6 punktów 
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III.3. Konkursy organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) – POZA WOJEWÓDZTWEM 
KUJAWSKO-POMORSKIM 

 

Określenie konkursu 
Minimalny poziom 

osiągnięcia do ubiegania 
się o stypendium 

Punktacja osiągnięć 

114. Konkursy inne 
Laureat bądź finalista konkursu jest 
obowiązany przedstawić zaświadczenie o 
uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty 
konkursu podpisane przez właściwego 
Kuratora Oświaty, 
zgodne z § 5. 1. rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) 
 

uzyskanie tytułu laureata 
bądź finalisty konkursu 
(szczebla wojewódzkiego) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• uzyskanie tytułu laureata bądź 
finalisty konkursu (szczebla 
wojewódzkiego) – 10 punktów 

 
 
 
 
 
 
 

 


