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W kwietniu 2022 r. została przeprowadzona ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle 

II. Celem olimpiady było pogłębianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o życiu i posłudze 

papieskiej Jana Pawła II.

Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za współpracę i zaangażowanie 

w przeprowadzeniu olimpiady. W ramach podziękowania przygotowaliśmy dla wszystkich 

nauczycieli dyplomy poświadczające zorganizowanie ponadprogramowej olimpiady.

W niniejszym opracowaniu znajdują się wyniki zgłoszonych przez Państwa uczniów, 

podzielone na trzy grupy: poziom 1 (klasy IV-VI szkoły podstawowej), poziom 2 (klasy VII-VIII 

szkoły podstawowej) i poziom 3 (klasy I-III liceum ogólnokształcącego). Ranking został 

przygotowany na podstawie uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Dla najlepszych przyznano 

następujące nagrody:

?Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca i nagroda książkowa, 

?Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe, 

?Miejsca 6-15: Dyplomy laureata.

Dodatkowo dla wszystkich pozostałych uczestników zostały przygotowane dyplomy uznania.

Każda szkoła, z której w olimpiadzie wiedzy o Janie Pawle II wzięło udział powyżej 120 

uczestników otrzymała książkę, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników 

i zapraszamy na kolejne olimpiady. Szczegółów dotyczących olimpiad należy szukać na naszej 

stronie internetowej www.olimpus.edu.pl. 

Szanowni Organizatorzy Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II,

 Warszawa, 20.05.2022 r.

Z poważaniem,

Prezes oraz pracownicy

firmy Olimpus

ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. 22 517-16-50
fax. 22 517-16-51

www.olimpus.edu.pl



OGÓLNE ZASADY  PUNKTACJI

1. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 30 pytań. Do każdego 
pytania przypisano 4 możliwości odpowiedzi od A do D.

2. Ocenie podlegała każda odpowiedź (od A do D) do każdego pytania w teście tak, że za 
poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną 
–1 punkt.

3. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać +4 punkty, 
a minimalnie -4 punkty.

4. Aby uniknąć ostatecznej ujemnej punktacji, każdy z uczestników olimpiady przystępując 
do testu otrzymał awansem 120 punktów (30 pytań x 4 możliwości odpowiedzi).

5. Nawiązując do punktu 4. uczeń, który błędnie zaznaczył każdą z możliwych odpowiedzi 
otrzymał 0 punktów, a jeśli wypełnił test bezbłędnie podwajał początkowo otrzymane punkty 
uzyskując 240 punktów.

6. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie otrzymanych punktów przypisując im 
odpowiednie miejsce w rankingu. 

7. Organizator Olimpiady dokonuje klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób, 
które zdobyły taką samą ilość punktów. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od 
liczby osób), którzy zdobyli np. 240 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu. 

8. Błędnie wypełniona przez ucznia karta odpowiedzi nie może stać się przedmiotem 
reklamacji, jednak organizator pragnie oświadczyć, że dokonał wszelkich starań by 
sklasyfikować wszystkie karty.
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Imię Nazwisko Suma 
punktów

Miejsce Opis

Jan Paweł II - Poziom 1
Krzysztof Dubin 148 47 Dyplom uznania
Michał Kisłowski 146 48 Dyplom uznania
Michał Gwiazdowski 144 49 Dyplom uznania
Oliwia Moczulska 142 50 Dyplom uznania
Tymoteusz Żyliński 142 50 Dyplom uznania
Hubert Barszczewski 122 60 Dyplom uznania
Jan Paweł II - Poziom 2
Patrycja Palanis 176 32 Dyplom uznania
Zofia Kłusowska 164 38 Dyplom uznania
Weronika Ryszkiewicz 162 39 Dyplom uznania
Dagmara Hołoweńko 156 42 Dyplom uznania

Wyniki - Ranking
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Test Maksimum Minimum Średnia Liczba 
uczestników

Szkoła podstawowa i Liceum ogólnokształcące
Jan Paweł II - 1 240 106 160 708
Jan Paweł II - 2 238 108 167 1166
Jan Paweł II - 3 232 116 157 343

Ogólne Statystyki
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Liczba uczestników w podziale na 
województwa
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Imię Nazwisko odp1 odp2 odp3 odp4 odp5 odp6 odp7 odp8 odp9 odp10 odp11 odp12 odp13 odp14 odp15 odp16 odp17 odp18 odp19 odp20 odp21 odp22 odp23 odp24 odp25 odp26 odp27 odp28 odp29 odp30

Jan Paweł II Poziom 1
Hubert Barszczewski ●○○○○ ●○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ○○○●○ ○●○○○ ○○●○○ ○○○●○ ○○●○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ○●○○○ ○○●○○ ●●○○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ●○○○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○○●○ ○●○○○ ○○○●○ ○○●○○ ○●○○○ ○○●○○ ○○●○○

Krzysztof Dubin ○○●○○ ●●●○○ ●○○○○ ●○○●○ ○○○●○ ○●●●○ ●○○○○ ○○○●○ ○●○○○ ○●○○○ ○○●●○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●●●●○ ○○●○○ ○○○○● ○●○○○ ○●●○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○●○○ ○○○●○ ●●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○●○○○ ●○○○○

Michał Gwiazdowski ○○●○○ ●○●○○ ○●○○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○●○○ ○○●○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ○●○○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○●○○ ●○○○○ ○○○●○ ●○○○○ ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ○○○●○ ○●○○○ ○●○○○ ●○○○○

Michał Kisłowski ○○●○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○●○ ●●○○○ ●○○○○ ○●○○○ ○○●○○ ○○●●○ ●●○○○ ●●○○○ ●○○○○ ●●○○○ ●●●●○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●●○○○ ○●○●○ ●○○○○ ○●○○○ ●○○○○ ●●○○○ ○●○●○ ●●○○○ ○○●○○ ○○○●○ ●○○○○

Oliwia Moczulska ○○●○○ ○○○○● ○●○○○ ○●○●○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ●○○●○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○ ○●○○○ ○○○●○ ●●●●○ ●○○○○ ○●○○○ ●●○○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○○●● ●○○○○ ●○○●○ ●○○●○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○

Tymoteusz Żyliński ○○●○○ ●●●●○ ○●●○○ ●○○●○ ○○○●○ ●○●○○ ○●○○○ ●●○●○ ○●●○○ ●○○○○ ○●○●○ ○○○●○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ○●○○○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○

Jan Paweł II Poziom 2
Dagmara Hołoweńko ●○○○○ ●●●○○ ○○●○○ ●○○○○ ●●○●○ ○○●○○ ○●○○○ ○○●○○ ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ○●○●○ ●●●●○ ○○●○○ ○●○○○ ○●○○○ ○○○●○ ○●○○○ ○●●○○ ○●○○○ ○●○○○ ○●○○○ ●●●○○ ●○●○○ ●○●○○ ○○●○○ ○○○●○ ○●○○○ ○○●○○ ●○○○○

Zofia Kłusowska ○○●○○ ●●●○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○●○○ ○●○○○ ○●○○○ ○○○○● ○●○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●●○●○ ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ○○○●○ ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○●●○ ○○●○○ ●○○○○ ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○●○○○ ●●○○○

Patrycja Palanis ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ○○○●○ ●○○○○ ○●○○○ ○○○○● ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ●○○○○ ●●●○○ ○○●○○ ○○○●○ ○●○○○ ○●○○○ ○○●○○ ●○○○○ ●●●○○ ○○●○○ ○○●○○ ○●○○○ ●●●●○ ●○○○○ ●○○○○ ○○●○○ ●○○○○ ○●○●○ ○●○○○ ●●○○○

Weronika Ryszkiewicz ○○●○○ ●○○○○ ●○○○○ ○○○●○ ●●○●○ ○●○○○ ○●○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ●●●●○ ●●●●○ ●●○○○ ●○○○○ ○●○○○ ●○○○○ ○●●●○ ○○●○○ ○●○○○ ○●○○○ ●●●●○ ●●●●○ ●○○○○ ○○●○○ ○○○●○ ○●●○○ ○●○○○ ○○○●○

Dla szkoły o kodzie: 11039

Odpowiedzi uczestników konkursu
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opis odp1 odp2 odp3 odp4 odp5 odp6 odp7 odp8 odp9 odp10 odp11 odp12 odp13 odp14 odp15 odp16 odp17 odp18 odp19 odp20 odp21 odp22 odp23 odp24 odp25 odp26 odp27 odp28 odp29 odp30

Jan Paweł II, Poziom 1 ●●●○ ●●○● ○●○○ ●●○● ●●●● ●○●● ●●○○ ●○●● ●○●○ ●●●● ○●●● ●●●○ ●●●● ●○○○ ○●○○ ○●●● ●○○○ ○●○○ ○●○○ ●●●○ ○●○○ ●○○○ ○○●○ ●●●○ ○○●○ ●●○● ●●●○ ○●○○ ○●○○ ○○○●

Jan Paweł II, Poziom 2 ○○●○ ●●●○ ○●○○ ○○●○ ●●●○ ○●○○ ○●○○ ○○●○ ○○●○ ○○○● ●○○○ ●●○● ●○●● ○○●○ ○●○○ ○●○○ ○●○○ ○○●○ ●●●○ ○○●○ ○○●○ ○●○○ ●●○● ●●○● ●●●○ ○○●○ ○●○○ ○●●● ○●○○ ●●●●

Jan Paweł II, Poziom 3 ○●○○ ○●○○ ○●●● ●●●● ○○●○ ●○○○ ●○○○ ○●○○ ○○●○ ○○●○ ●○●○ ●●●○ ○○●○ ●●○● ○○●○ ○●●● ○●○○ ○●○○ ●●●○ ○●○○ ●●●○ ○●●● ●●○○ ○○●○ ●●○● ●○○○ ○○●○ ○●○○ ●○○○ ○○○●

Klucz odpowiedzi do testów konkursowych - OLIMPUS Jan Paweł II 2022
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