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 PODSUMOWANIE  

1. Przebieg zawodów na wszystkich etapach Olimpiady był zgodny z regulaminem. 

2. Tematyką wiodącą XXVI edycji olimpiady było "Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia” i 

obejmowała: epidemiologię nadciśnienia, biochemię ciśnienia tętniczego, charakterystykę nadciśnienia jako 

jednostki chorobowej, mikrobiotę przewodu pokarmowego i jej potencjalny związek z nadciśnieniem 

tętniczym, dietoterapię nadciśnienia tętniczego, zalecenia dietetyczne w prewencji i wyrównaniu 

nadciśnienia tętniczego oraz interdyscyplinarne wspomaganie leczenia nadciśnienia. 

3.  Zgodnie z regulaminem na etapie okręgowym i centralnym część zadań dotyczyła tematyki wiodącej. 

W ramach Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu ukazało się dotychczas 19 pozycji obejmujących 

tematykę wiodącą kolejnych edycji olimpiady, ostatnia pt. „Nadciśnienie tętnicze – interdyscyplinarne 

podejście” pod redakcją prof. Izabeli Gutowskiej i prof. Jana Gawęckiego, wydana przez Wydawnictwo 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, została wysłana we wrześniu 2021 r. do ponad 430 szkół, z których 

młodzież startowała w poprzedniej edycji olimpiady lub zgłosiła swój udział. 

4. W I etapie (szkolnym) uczestniczyło 4 817 uczniów z 357 szkół ponadpodstawowych 

z różnych stron Polski. Do II etapu okręgowego (zawodów II stopnia) zakwalifikowało się 602 osób z 338 

szkół. W tej edycji zanotowaliśmy niewielki wzrost liczby uczestników w stosunku do roku poprzedniego, 

5. Do zawodów II stopnia (etap okręgowy) zakwalifikowało się 602 uczniów z 338 szkół. Eliminacje okręgowe 

odbyły się w dniu 03 grudnia 2021 roku. Zorganizowane zostały przez 11 Komisji Okręgowych (w: 

Bydgoszczy, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Szczytnie, 

Tomaszowie Mazowieckim i Warszawie).  Zadania do drugiego etapu opracował Komitet Główny i w 

odpowiedniej liczbie egzemplarzy przesłał do poszczególnych Komisji Okręgowych. Zgodnie z regulaminem 

wszystkie prace uczestników eliminacji okręgowych sprawdzała Komisja Oceniająca powołana przez 

przewodniczącego KG w siedzibie Komitetu Głównego w Szczecinie. Wyniki pracy w/w Komisji zostały 

zamieszczone na stronie www. w ostatnich dniach grudniu br. 

6. Najlepszy wynik w eliminacjach okręgowych uzyskała Zofia Szmerdt - uczennica IX Liceum Ogólnokształcące 

im. C. K. Norwida w Częstochowie a drugie miejsce Ilona Kołodziej z Technikum nr 10 w Zespole Szkół nr 3 

im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. 

7. Dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych uczestników w okręgach zostały wysłane na adresy szkół. 

8. Na podstawie rekomendacji Komisji Oceniającej i sytuacji epidemicznej Komitet Główny 

w połowie grudnia 2021 r. podjął decyzję, że część pisemna zawodów III stopnia (e. centralnych) XXVI 

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbędzie się w formie on-line.  

9. Aby ułatwić przygotowanie do eliminacji w formie on-line i zminimalizować tremę jaka towarzyszy w takich 

sytuacjach przygotowano i upubliczniono dla osób zakwalifikowanych test próbny.  

10. Komitet Główny do zawodów III stopnia zakwalifikował 105 uczestników eliminacji okręgowych z 92 szkół, w 

tym 31 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. Jedna osoba z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała z udziału w dalszej części zawodów. 

11. Część I pisemna zawodów III stopnia odbyła w formie on-line i została przeprowadzona 3 marca 2022 r. przez 

Centrum Egzaminów Testowych PUM. Poza dwoma osobami 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 .  

12. Część II i III eliminacji centralnych (zawodów III stopnia) została przeprowadzona  

w dniach 17-18 marca 2022 r. w reżimie sanitarnym w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w 

szkole, która od trzech lat jest głównym organizatorem olimpiady a od chwili jej powstania była jej 

współorganizatorem.  

 

 

XXVI OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI 

Rok szkolny 2021/2022  

 
 



Podsumowanie XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

 

13. Zwycięzcą XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności został Patryk Wójciszyn  z  Technikum Żywienia i 

Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, który poza pucharem Ministra 

Edukacji i Nauki za zwycięstwo otrzymał nagrodą ufundowaną przez Dziekana Wydziału Farmacji 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz nagrodę 

za najlepszy wynik w części praktycznej  zawodów III stopnia.  

14. Laureatem II miejsca jest Katarzyna Berk z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół Nr 6 

im. Mikołaja Reja w Szczecinie a laureatem III miejsca Wiktoria Wodarczyk uczennica z Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.  

15. Uczestnicy eliminacji centralnych uzyskali cenne nagrody: 

▪ Nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. złotych dla wszystkich 15 laureatów tegorocznej edycji Olimpiady 

ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

▪ Karty podarunkowe o wartości 2 tys. złotych z przeznaczeniem dla trójki najlepszych laureatów 

(1000+600+400) ufundował Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny 

Laboratoryjnej PUM oraz o wartości 1 tys. złotych z przeznaczeniem dla zwycięzcy ufundowała Dyrektor 

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

▪ Karty podarunkowe łącznej wartości 6 tys. złotych ufundowało Ministerstwo Edukacji i Nauki z 

przeznaczeniem dla laureatów i na nagrody specjalne w tym dla najlepszego finalisty i za najlepszy wynik 

w części praktycznej oraz pisemnej zawodów III stopnia.  

▪ Wartościowe książki w tym „Anatomia prawidłowa człowieka” J. Walocha wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz słynną "Biologię" ( Neil A. Campbell, Jane B, innych wyd. Rebis  dla finalistów, którzy 

awansowali do  części praktycznej zawodów III stopnia oraz karty podarunkowe (70 x 50zł) dla 

wszystkich finalistów, którzy zakończyli swój udział na części pisemnej zawodów III stopnia. 

▪ Kartę podarunkową o wartości 300 zł dla laureata II miejsca ufundował Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. 

Mikołaja Reja w Szczecinie. 

▪ Dodatkowe wsparcie w postaci nagród lub upominków okazali Wojewoda Zachodniopomorski 

Zachodniopomorska Kurator Oświaty, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Hotele: Radisson Blu, Novotel, Focus, Courtyard by Marriott Szczecin 

City. 

16. W dotychczasowych 26-ciu edycjach olimpiady wzięło udział 158 535 uczniów, z czego na XXVI edycję 

przypada 4 817 z 357 szkół.  

17. Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności pokryło 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

 

Szczecin, dnia 21 marca 2022 r. 
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