
Lp. Nazwa olimpiady Przedmiot 
Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI

Kierunki, na które przyjmowani są 

FINALIŚCI

1 Olimpiada Języka Francuskiego język francuski

2 Olimpiada Języka Białoruskiego język białoruski

3 Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki filologia germańska filologia germańska

4 Olimpiada Języka Angielskiego język angielski lingwistyka stosowana, filologia angielska lingwistyka stosowana, filologia angielska

5 Olimpiada Języka Ukraińskiego język ukraiński

6 Olimpiada Języka Hiszpańskiego język hiszpański

7 Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski filologia rosyjska filologia rosyjska

8 Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński, kultura antyczna

9 Olimpiada Biologiczna biologia

biotechnologia, biologia, pielęgniarstwo, 

elektroradiologia, ratownictwo 

medyczne, fizjoterapia, wychowanie 

fizyczne, dietetyka, położnictwo, 

kierunek lekarski

biotechnologia, biologia, pielęgniarstwo, 

elektroradiologia, ratownictwo medyczne, 

fizjoterapia, wychowanie fizyczne, 

dietetyka, położnictwo, kierunek lekarski, 

zdrowie publiczne

10 Olimpiada Chemiczna chemia

biotechnologia, biologia, ochrona 

środowiska, inżynieria materiałowa, 

ratownictwo medyczne, dietetyka, 

położnictwo, kierunek lekarski 

biotechnologia, biologia, ochrona 

środowiska, inżynieria materiałowa, 

ratownictwo medyczne, dietetyka, 

położnictwo, kierunek lekarski 

Załącznik do Uchwały nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia 

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

Wykaz olimpiad stopnia centralnego zwalniających z postępowania kwalifikacyjngo na Uniwersytecie Rzeszowskim  na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 

2026/2027

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet 

organizacyjny danej olimpiady oraz złożonych dokumentów, zgodnie z trybem, warunkami oraz harmonogramem rekrutacyjnym obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim w danym roku 

akademickim.

Olimpiady przedmiotowe*:



11 Olimpiada Filozoficzna filozofia
filozofia, politologia, praca socjalna, 

socjologia

filozofia, komunikacja międzykulturowa, 

politologia, praca socjalna, socjologia

12 Olimpiada Geograficzna geografia

turystyka historyczna i kulturowa, 

socjologia, praca socjalna, architektura 

krajobrazu, turystyka i rekreacja

turystyka historyczna i kulturowa, 

socjologia, praca socjalna, architektura 

krajobrazu, zdrowie publiczne, turystyka i 

rekreacja

13 Olimpiada Fizyczna fizyka

 systemy diagnostyczne w medycynie, 

inżynieria materiałowa, mechatronika, 

elektroradiologia

 systemy diagnostyczne w medycynie, 

inżynieria materiałowa, mechatronika, 

elektroradiologia

14 Olimpiada Artystyczna historia sztuki lub historia muzyki

15 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna historia

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, politologia, 

administracja, socjologia, praca socjalna

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, politologia, 

administracja, socjologia, praca socjalna

16
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego”
historia

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, administracja

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, administracja

17
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym
wiedza o społeczeństwie

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, politologia, 

administracja, socjologia, praca socjalna, 

prawo

historia, kulturoznawstwo, turystyka 

historyczna i kulturowa, politologia, 

administracja, socjologia, praca socjalna, 

prawo, zdrowie publiczne

18 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski

filologia polska, polonistyka stosowana, 

wychowanie fizyczne, turystyka i 

rekreacja

filologia polska, polonistyka stosowana, 

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

19 Olimpiada Matematyczna matematyka

ekonomia, finanse i rachunkowość, 

informatyka, informatyka i ekonometria, 

matematyka, mechatronika, systemy 

diagnostyczne w medycynie, inżynieria 

materiałowa, elektroradiologia, 

ratownictwo medyczne, wychowanie 

fizyczne, turystyka i rekreacja

ekonomia, finanse i rachunkowość, 

informatyka, informatyka i ekonometria, 

matematyka, mechatronika, systemy 

diagnostyczne w medycynie, inżynieria 

materiałowa, elektroradiologia, 

ratownictwo medyczne, wychowanie 

fizyczne, turystyka i rekreacja

20 Olimpiada Informatyczna informatyka

informatyka, informatyka i ekonometria, 

matematyka, mechatronika, inżynieria 

materiałowa

informatyka, informatyka i ekonometria, 

matematyka, mechatronika, inżynieria 

materiałowa



21
Olimpiada Medialna oraz Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Lp. Nazwa olimpiady
Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI

Kierunki, na które przyjmowani są 

FINALIŚCI

1 Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki fizyka fizyka

2 Olimpiada Wiedzy o rodzinie socjologia, praca socjalna
socjologia, praca socjalna, zdrowie 

publiczne

3 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zdrowie publiczne

4 Olimpiada Znajomości Afryki

5 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej matematyka matematyka

6 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

7 Olimpiada Przedsiębiorczości ekonomia, finanse i rachunkowość ekonomia, finanse i rachunkowość

8 Olimpiada Teologii Katolickiej

Lp. Nazwa olimpiady
Kierunki, na które przyjmowani są 

LAUREACI

Kierunki, na które przyjmowani są 

FINALIŚCI

1
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i 

Elektronicznej „Euroelektra”

odnawialne źródła energii i 

gospodarka odpadami

odnawialne źródła energii i gospodarka 

odpadami

2
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej 

i Kartograficznej
architektura krajobrazu architektura krajobrazu

3 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ekonomia, finanse i rachunkowość ekonomia, finanse i rachunkowość

4 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
technologia żywności i żywienie 

człowieka, dietetyka

technologia żywności i żywienie 

człowieka, zdrowie publiczne, dietetyka

5
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych

6
Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-

Logistyczna

logistyka w sektorze rolno-

spożywczym
logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Olimpiady tematyczne***:

Olimpiady interdyscyplinarne**:



7 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

agroleśnictwo, odnawialne źródła 

energii i gospodarka odpadami, 

rolnictwo

agroleśnictwo, odnawialne źródła energii 

i gospodarka odpadami, rolnictwo

8

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i 

Umiejętności z Zakresu Projektowania i 

Wytwarzania Odzieży

9 Olimpiada Wiedzy o Turystyce
turystyka historyczna i kulturowa, 

turystyka i rekreacja

turystyka historyczna i kulturowa, 

turystyka i rekreacja

10 Olimpiada Statystyczna
socjologia, praca socjalna, 

matematyka
socjologia, praca socjalna, matematyka

11 Olimpiada Wiedzy Technicznej

odnawialne źródła energii i 

gospodarka odpadami, inżynieria 

materiałowa, mechatronika

odnawialne źródła energii i gospodarka 

odpadami, inżynieria materiałowa, 

mechatronika

12
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo 

Menadżerskich

13 Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja

14
Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o 

ubezpieczeniach społecznych”

15
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej

odnawialne źródła energii i 

gospodarka odpadami

odnawialne źródła energii i gospodarka 

odpadami

16 Olimpiada Techniki Samochodowej

17
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą 

Lampkę”

18 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
technologia żywności i żywienie 

człowieka, dietetyka

technologia żywności i żywienie 

człowieka, zdrowie publiczne, dietetyka

19
Olimpiada Innowacji Technicznych i 

Wynalazczości

odnawialne źródła energii i 

gospodarka odpadami, inżynieria 

materiałowa, mechatronika

odnawialne źródła energii i gospodarka 

odpadami, inżynieria materiałowa, 

mechatronika

20 Olimpiada „Buduj z Pasją”

21
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach 

"Finansomania"
ekonomia, finanse i rachunkowość ekonomia, finanse i rachunkowość



Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Rektor

** Olimpiady interdyscyplinarne -  laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym

* Olimpiady przedmiotowe - laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu

*** Olimpiady tematyczne - których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu 

zawodowego


