
Harmonogram Olimpiady Statystycznej 
Olimpiada Statystyczna VII edycja. Rok szkolny 2022/2023 

Rejestracja szkół i uczestników 

Rozpoczęcie rejestracja szkół i uczestników 06.10.2022 

Zakończenie rejestracji szkół i uczestników 31.10.2022 

Zawody szkolne 

Sprawdzenie przez uczestników możliwości zalogowania się do aplikacji, 
zgłoszenie ewentualnych problemów 

09.11.2022, do godz. 10:30 

Rozpoczęcie testu on-line. 09.11.2022, godz. 11:00 

Zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej konieczności 
przeprowadzenia zawodów w trybie procedury awaryjnej (dostępna na 

  

09.11.2022, do godz. 11:45 

Udostępnienie uczestnikom wyników w aplikacji 09.11.2022, godz. 15.00 

Ogłoszenie wyników przez Komisję Szkolną w danej szkole 09.11.2022, 
po ogłoszeniu wyników 

Odwołania do Przewodniczącego Komitetu Głównego 10-14.11.2022

Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane przez Komisje Szkolne, 
Komitet Główny może zakwalifikować dodatkowo do zawodów okręgowych do 
100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w kraju, przy czym 
nie może to być mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów 

do 18.11.2022 

Ogłoszenie wyników  etapu szkolnego do 18.11.2022 

Komisje Szkolne powiadamiają zakwalifikowanych uczestników do zawodów 
okręgowych o terminie i sposobie organizacji zawodów okręgowych 

18.11.2022 

Komitet Okręgowy powiadamia Komisje Szkolne o terminie i sposobie 
organizacji zawodów okręgowych 

do 01.12.2022 

Zawody okręgowe 

Rozpoczęcie testu on-line 07.12.2022, godz. 11.00 

Komitet Okręgowy ogłasza wyniki 07.12.2022 

Odwołania od decyzji Komitetu Okręgowego do Przewodniczącego Komitetu 
Głównego 

08 - 12.12.2022 



Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych do 21.12.2022 

Komitety Okręgowe informują uczestników zakwalifikowanych do etapu 
centralnego o miejscu i sposobie organizacji zawodów centralnych 

do 03.02.2023 

Zawody centralne – etap pierwszy 

Rozpoczęcie testu on-line.  28.02.2023, godz. 11.00 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Olimpiady Statystycznej 28.02.2023 

Odwołania od decyzji do Przewodniczącego Komitetu Głównego 1 – 3.03..2023 

Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu etapu pierwszego zawodów 
centralnych i kwalifikacji do etapu II 

do 7.03.2023 

Zawody centralne – etap drugi 

Rozpoczęcie pracy pisemnej -  drugiego etapu zawodów centralnych 

 

15.03.2023, godz. 11.00 

Komisja Egzaminacyjna sprawdza prace 15.03.2023 

Publikacja wyników w aplikacji  15.03.2023 

Wgląd do prac  15.03.2023 

Odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczącego Komitetu 
Głównego 

15.03.2023 

Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu zawodów centralnych  15.03.2023 

Przewodniczący Komitetu Głównego ogłasza listę laureatów i finalistów 15.03.2023 

 


