
Harmonogram Olimpiady Biologicznej w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 

Etap zawodów Wydarzenie 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
S

Z
K

O
L

N
Y

 
Dyrektor szkoły rejestruje Uczestnika w systemie 

elektronicznym oraz zgłasza temat jego pracy 

badawczej 

od 1 do 30 września 

(poniedziałek) 

od 1 czerwca do 30 września 

(środa) 

od 1 czerwca do 30 września 

(czwartek) 

Ostateczny termin weryfikacji tematów prac 

badawczych przez KOOB 

9 października (środa) 7 października (środa) 6 października (środa) 

Ostateczny termin poprawiania tematów prac 

badawczych przez Uczestników 

11 października (piątek),  

godz. 9:00 

9 października (piątek),  

godz. 9:00 

8 października (piątek),  

godz. 9:00 

Egzamin pisemny zawodów I stopnia. Uczestnik 

przystępuje do egzaminu w szkole, do której 

uczęszcza. 

12 października (sobota) 

9:00–10:30 

10 października (sobota) 

9:00–10:30 

9 października (sobota) 

9:00–10:30 

Opublikowanie zasad oceniania rozwiązań zadań 

przez KGOB 

12 października,  

godz. 11:00 

10 października,  

godz. 11:00 

9 października,  

godz. 11:00 

Szkolna Komisja Egzaminacyjna ocenia pracę 

pisemną Uczestnika i uzupełnia protokół 

z zawodów, a Dyrektor Szkoły wysyła protokół 

wraz z oryginałami kart odpowiedzi do KGOB 

do 16 października (środa) 

decyduje data stempla 

pocztowego 

do 14 października (środa) 

decyduje data stempla 

pocztowego 

do 13 października (środa) 

decyduje data stempla 

pocztowego 

Odwołania od treści zadań lub zasad oceniania 

rozwiązań zadań 

do 18 października (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania zasad 

oceniania rozwiązań zadań 

do 16 października (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania zasad 

oceniania rozwiązań zadań 

do 15 października (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania zasad 

oceniania rozwiązań zadań 

Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez 

KGOB (weryfikacja oceny egzaminu pisemnego)  

do 31 października (czwartek) do 31 października (sobota) do 31 października (niedziela) 

Uczestnik wykonuje pracę badawczą od 1 listopada 

do 31 grudnia* 

od 1 listopada 

do 31 grudnia* 

od 1 listopada 

do 31 grudnia* 

Dyrektor szkoły deponuje pracę badawczą 

Uczestnika w repozytorium udostępnionym przez 

system elektroniczny 

do 13 stycznia (poniedziałek) do 25 stycznia (poniedziałek) do 10 stycznia (poniedziałek) 

Ostateczny termin składania wniosku o zmianę 

miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego 

zawodów II stopnia 

10 stycznia (piątek) wykreślono – nie ma 

możliwości zmiany miejsca 

przystąpienia do zawodów 

7 stycznia (piątek) 

Ostateczny termin wydania decyzji w sprawie 

zmiany miejsca przystąpienia do egzaminu 

pisemnego zawodów II stopnia 

17 stycznia (piątek) wykreślono – nie ma 

możliwości zmiany miejsca 

przystąpienia do zawodów 

14 stycznia (piątek) 

Weryfikacja formalna pracy badawczej przez 

KOOB dopuszczająca Uczestnika do egzaminu 

pisemnego zawodów II stopnia 

do 20 stycznia (poniedziałek) do 1 lutego (poniedziałek) do 17 stycznia (poniedziałek) 



Ostateczny termin przesyłania poprawionych prac 

badawczych 

22 stycznia (środa)  3 lutego (środa) 19 stycznia (środa) 

Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu 

do udziału w egzaminie pisemnym II stopnia 

23 stycznia (czwartek) 4 lutego (czwartek) 20 stycznia (czwartek) 
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Egzamin pisemny zawodów II stopnia. Uczestnik 

przystępuje do egzaminu w miejscu wskazanym 

przez KOOB, do którego przynależy. 

25 stycznia (sobota) 27 lutego (sobota) 22 stycznia (sobota) 

Opublikowanie zasad oceniania rozwiązań zadań do 8 lutego (sobota) do dwóch 

tygodni od daty egzaminu 

do 13 marca (sobota) do dwóch 

tygodni od daty egzaminu 

do 5 lutego (sobota) do dwóch 

tygodni od daty egzaminu 

KOOB przesyłają oryginały kart odpowiedzi 

do KGOB  

do 28 stycznia (wtorek) 

decyduje data stempla 

pocztowego 

do 2 marca (wtorek) decyduje 

data stempla pocztowego 

do 25 stycznia (wtorek) 

decyduje data stempla 

pocztowego 

Odwołania od treści zadań lub zasad oceniania 

rozwiązań zadań 

 

do 14 lutego (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania treści zadań 

oraz zasad oceniania 

rozwiązań zadań na stronie 

internetowej 

 do 19 marca (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania treści zadań 

oraz zasad oceniania 

rozwiązań zadań na stronie 

internetowej 

do 11 lutego (piątek) 

wyłącznie drogą elektroniczną 

do pięciu dni roboczych 

od opublikowania treści zadań 

oraz zasad oceniania 

rozwiązań zadań na stronie 

internetowej 

Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia przez 

KGOB (ocena egzaminu pisemnego) 

do 23 lutego (sobota) 

do czterech tygodni od daty 

egzaminu 

do 27 marca (sobota) 

do czterech tygodni od daty 

egzaminu 

do 20 lutego (sobota) 

do czterech tygodni od daty 

egzaminu 
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Ostateczna kwalifikacja Uczestników do zawodów 

III stopnia (powiadomienia listowne do Szkół) 

do 24 marca do 31 marca do 22 marca 

Recenzja prac badawczych do 24 marca do 31 marca do 31 marca 

Posiedzenie Komisji Oceniającej ds. prac 

badawczych 

do 5 kwietnia do 11 kwietnia do 10 kwietnia 

Ocena pracy badawczej  do 10 kwietnia do 16 kwietnia do 15 kwietnia 

Zawody III stopnia w Warszawie (test teoretyczny, 

zadania praktyczne i obrona pracy) 

17–19 kwietnia 23–25 kwietnia 22–24 kwietnia 

*Akceptowane są prace wykonane we wcześniejszym terminie. 


