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Informacja dla Komitetu Diecezjalnego XXXIII OTK 

 

 Etap diecezjalny XXXIII OTK przeprowadzony jest w całej Polsce w dniu 12 stycznia 2023 

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. 

 

Regulamin OTK 

§ 9 

 1. Zawody II stopnia przeprowadzane są przez Komitet Diecezjalny na terenach 

poszczególnych diecezji.  

 2. Etap diecezjalny Olimpiady odbywa się w I kwartale roku kalendarzowego miejscu 

wyznaczonym przez Komitet Diecezjalny i w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana 

terminu na terenie danej diecezji możliwa jest za zgodą Komitetu Głównego.  

 3. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego 

(jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień 

przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. W zawodach II stopnia wymagane są 

poziom wiedzy i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny celującej z nauczania religii. 

 4. Pytania do zawodów II stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na 

adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów.  
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 5. Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno 

z trzech pierwszych miejsc w zawodach II stopnia.  

 6. Komitety Diecezjalne sporządzają protokół z zawodów II stopnia, według wzoru 

ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników, 

którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Protokoły i oryginały prac przechowuje się 

w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata. 

 7. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio. 

§ 8 

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

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

 9. 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.  

 

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. 

Dziękujemy za współpracę oraz życzymy mądrości i światła Ducha Świętego dla wszystkich 

uczestników Olimpiady. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
ks. dr Łukasz Simiński 

Pełnomocnik Komitetu Głównego 

Olimpiady Teologii Katolickiej 


