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P.T.  

Dyrektor  

Wydziału Katechetycznego  

 

Informacja dla Komitetu Szkolnego XXXIII OTK 

 

Etap szkolny XXXII OTK przeprowadzony jest w całej Polsce dnia 17 listopada 2022 r.  

o godz. 11:00. Przeprowadzenie olimpiady o tej samej godzinie we wszystkich diecezjach jest 

decyzją Komitetu Głównego. 

Na rozwiązanie testów uczniowie mają 45 minut. Przy sprawdzaniu testów nie stosujemy 

ułamków punktów – za każą odpowiedź przyznajemy pełne punkty. 

W załączniku do niniejszego pisma przesyłamy test, wzór protokołu, wzór dyplomu,  

a także pytania dodatkowe do ewentualnego wykorzystania podczas egzaminu w przypadku 

trudności z wyłonieniem zwycięzców. 

 

Regulamin OTK 

§8 

– Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego 

przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu 

katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego. 

– Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno  

z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego. 

– Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny 

najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym 

miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). 

Szkoły, w których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają 

prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc  

(za miejsce I). 

– W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja 

przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia. 

– Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.  

Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, 

a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji,  

o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane. 

 

Dziękujemy za współpracę oraz życzymy mądrości i światła Ducha Świętego. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
ks. dr Łukasz Simiński 

Pełnomocnik Komitetu Głównego 

Olimpiady Teologii Katolickiej 


