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CZAS 
Eliminacje okręgowe odbywają się w tym
samym czasie w całej Polsce – 6 lutego:
11.00–14.30 – wypracowanie
15.00–15.45 – test.

MIEJSCE
Miejsce przeprowadzenia eliminacji
okręgowych wyznacza Sekretarz
Okręgowy. Upewnij się, czy masz wszystkie
informacje dotyczące miejsca eliminacji.
W razie wątpliwości skonsultuj się z
Sekretarzem Okręgowym.

DOJAZD
Osoby dojeżdżające z innych miast niż miasto
eliminacji mogą otrzymać zwrot kosztów
podróży jedynie na podstawie biletów w obie
strony. Dlatego prosimy o wcześniejsze
kupienie biletów (także powrotnych) i
skserowanie ich (lub wydrukowanie).

STRESUJESZ SIĘ?

Osoby uczestniczące w eliminacjach
zostaną wsparte drobnym
poczęstunkiem.
Prosimy o zabranie na egzamin
legitymacji szkolnej lub dowodu
osobistego.

Wiemy, że sytuacja egzaminacyjna może
stanowić dla Was wyzwanie.  Warto się na nią
przygotować nie tylko merytorycznie. Mamy
dla Was poradnik „Jak radzić  sobie ze
stresem?” – do pobrania ze strony olimpiady
lub pod linkiem bit.ly/olimpiada-bez-stresu

Sprawdź koniecznie regulamin Olimpiady Artystycznej na
www.olimpiada-artystyczna.pl
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WYPRACOWANIE
Pierwsza część eliminacji polega na
napisaniu wypracowania z wiedzy o sztuce
(historii muzyki/historii sztuki) na tylko
jeden z pięciu tematów podanych do
wyboru. Można za nie uzyskać 10 punktów.

TEST
Test składa się z 18 pytań z wiedzy o
sztuce (historii muzyki/historii sztuki) w
oparciu o trzy dzieła. Można za niego
uzyskać 30 punktów. Dzieła, w zależności
od sekcji, zostaną przedstawione
uczestnikom w formie ilustracji lub nagrań.

KTO SPRAWDZA?

w sekcji historii muzyki minimum 36 pkt
(w tym minimum 6 pkt z wypracowania)
w sekcji historii sztuki minimum 36 pkt 
 (w tym minimum 6 pkt z wypracowania)

O kwalifikacji do eliminacji centralnych
informuje Komitet Główny do 6 marca 2023 r.

PROGI NA CENTRALNE

Komisje Egzaminacyjne w okręgach sporządzają
protokoły zawierające imienne wykazy
uczestników eliminacji i przekazują je wraz z
pracami uczniów do Komitetu Głównego. Jurorzy
powołani przez Komitet Główny oceniają prace
uczestników

Sprawdź koniecznie regulamin Olimpiady Artystycznej na
www.olimpiada-artystyczna.pl

Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu
konkursu znajdziesz w Regulaminie Olimpiady
Artystycznej oraz w terminarzu. Możesz je
zawsze pobrać ze strony internetowej konkursu.
W razie wątpliwości pytania dotyczące
eliminacji okręgowych kieruj do Sekretarza
Okręgowego.

REGULAMIN I TERMINARZ


