XXV OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
Rok szkolny 2020/2021
PODSUMOWANIE
1. Przebieg zawodów na wszystkich etapach Olimpiady był zgodny z regulaminem.
2. Tematyką wiodącą XXV edycji olimpiady była "Cukrzyca prewencja i leczenie dietą”
i obejmowała cukrzycę jako wynik zaburzeń w regulacji procesów metabolicznych i jako
wynik błędów żywieniowych, ryzyko rozwoju innych chorób cywilizacyjnych
i rolę aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy oraz żywność funkcjonalną, fitoterapię i
suplementy w profilaktyce i wspomaganiu leczenia cukrzycy. Zgodnie z regulaminem na
etapie okręgowym i centralnym część zadań dotyczyła tematyki wiodącej.
3. W ramach Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu ukazało się dotychczas 18 pozycji
obejmujących tematykę wiodącą kolejnych edycji olimpiady, ostatnia pt. „Współczesne
oblicze cukrzycy i jej leczenie” pod redakcją prof. Izabeli Gutowskiej
i prof. Jana Gawęckiego i wydana przez Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego, została wysłana we wrześniu 2020 r. do ponad 420 szkół, z których młodzież
startowała w poprzedniej edycji olimpiady lub zgłosiła swój udział.
4. W I etapie (szkolnym) uczestniczyło 4375 uczniów z 346 szkół ponadpodstawowych
z różnych stron Polski. Do II etapu okręgowego (zawodów II stopnia) zakwalifikowało się 614
osób z 338 szkół.
5. Zawody II stopnia ze względu na pandemię odbyły się w formie on-line 4 grudnia 2020 r.
Zorganizował je Komitet Główny przy ścisłej współpracy z 11 Komisjami Okręgowymi, a
przeprowadziło je certyfikowane Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod nadzorem Komisji Konkursowej.
6. Aby ułatwić przygotowanie do eliminacji w formie on-line i zminimalizować tremę jaka
towarzyszy w takich sytuacjach przygotowano test próbny, który dla osób
zakwalifikowanych został upubliczniony przez dwa kolejne weekendy.
7. Najlepszy wynik w II etapie uzyskała Anna Nowak z VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Krakowie a drugie miejsce zajął Kamil Stańczyk z Technikum Nr 1 w
Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.
8. Komitet Główny do etapu centralnego (zawodów III stopnia) zakwalifikował 65 uczniów z 56
szkół, w tym 20 osób z technikum. Zgodnie z regulaminem etap ten składał się z trzech
części: części pisemnej – wyłaniającej finalistów, części praktycznej – wyłaniającej laureatów
i części ustnej – wyłaniającej zwycięzcę Olimpiady.
9. Część I pisemna zawodów III stopnia odbyła się tak jak eliminacje okręgowe w formie on-line
i została przeprowadzona 11 marca 2021 r. przez Centrum Egzaminów Testowych PUM.
Wszyscy uczestnicy tej części zawodów uzyskali minimum punktowe uprawniające do
uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Do dalszej części
zawodów zakwalifikowano, zgodnie z regulaminem 30 osób .
10. Część II i III eliminacji centralnych (zawodów III stopnia) została przeprowadzona
w dniach 18-19 marca 2021 r. w reżimie sanitarnym w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja
w Szczecinie, w szkole, która od dwóch lat jest organizatorem olimpiady a od chwili jej
powstania była jej współorganizatorem.
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11. Zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności został Nikodem Czyż
z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, który poza pucharem Ministra
Edukacji i Nauki za zwycięstwo otrzymał nagrodą ufundowaną przez Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu i Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia tegoż
Uniwersytetu oraz nagrodę za najlepszy wynik w części pisemnej zawodów III stopnia.
12. Laureatem II miejsca jest Kamil Stańczak z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku a laureatem III miejsca Dominika
Modrzewska uczennica Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.
13. Piątka laureatów z najwyższą punktacją w tej edycji to uczniowie technikum – taki przypadek
zdarzył się po raz pierwszy od 20 lat czyli od chwili kiedy uczestnikami olimpiady są również
uczniowie liceów ogólnokształcąchych.
14. Uczestnicy eliminacji centralnych uzyskali cenne nagrody. Poza laptopem ufundowanym
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu do najważniejszych należały:
▪

Nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. złotych dla wszystkich 15 laureatów tegorocznej
edycji Olimpiady ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

▪

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ufundował kartę podarunkową o
wartości 1,5 tys. złotych dla laureata II miejsca.

▪

Karty podarunkowe łącznej wartości 3600,00 zł i cenne książki (Anatomia człowieka A,
Bochenka tom I-V, wyd. PZWL i Anatomia prawidłowa człowieka J. Walocha wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dietetyka sportowa wyd. PZWL) dla pozostałych
laureatów ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

▪

Wartościowe książki, w tym słynną "Biologię" ( Neil A. Campbell, Jane B, innych wyd.
Rebis oraz Solomon Eldra P., Berg Linda R., Martin Diana W., wyd. Multico) i karty
podarunkowe do Empiku (35x100zł) dla wszystkich finalistów.

▪

Dodatkowe wsparcie w postaci nagród okazali Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorski Kurator Oświaty I Rada
Rodziców Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

15. W dotychczasowych 25-ciu edycjach olimpiady wzięło udział 153 718 uczniów, z czego na
XXV edycję przypada 4375 z 346 szkół.
16. Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
pokryło Ministerstwo Edukacji i Nauki.
17. Etap okręgowy i część pisemna zawodów III stopnia przeprowadzane w formie on-line przy
współpracy z Centrum Egzaminów Testowych PUM – firmy profesjonalnej, z dużym
doświadczeniem w zakresie przeprowadzania egzaminów testowych w różnej formie i na
dużą skalę, odebrane zostały przez nauczycieli i uczniów uczestniczących w olimpiadzie jako
obiektywne, sprawnie przeprowadzone, rzetelnie sprawdzające wiedzę i umiejętności
uczniów. Nie stwierdzono żadnych problemów technicznych podczas testowania.

Szczecin, dnia 25 marca 2021 r.
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