
 

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego  

 

Nazwa 

olimpiady 

LAUREACI FINALIŚCI 

Kierunki studiów, na 

które mogą być 

przyjmowani laureaci 

Przedmiot z którego 

finalista otrzymuje 

maksymalną liczbę 

punktów 

rekrutacyjnych  

Kierunki studiów, 

na które mogą być 

przyjmowani 

finaliści właściwej 

olimpiady  

  

Olimpiada 

Biologiczna 

analityka medyczna biologia analityka medyczna 

biotechnologia biotechnologia 

dietetyka dietetyka 

elektroradiologia elektroradiologia 

farmacja farmacja 

fizjoterapia fizjoterapia 

koordynowana opieka 

senioralna 

koordynowana opieka 

senioralna 

kosmetologia kosmetologia 

lekarski lekarski 

lekarsko-dentystyczny lekarsko- 

-dentystyczny 

pielęgniarstwo pielęgniarstwo 

położnictwo położnictwo 

ratownictwo medyczne ratownictwo 

medyczne 

techniki dentystyczne techniki dentystyczne 

zdrowie publiczne zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Chemiczna 

analityka medyczna chemia analityka medyczna 

biotechnologia biotechnologia 

dietetyka dietetyka 

elektroradiologia elektroradiologia 

farmacja farmacja 

koordynowana opieka 

senioralna 

koordynowana opieka 

senioralna 

kosmetologia kosmetologia 

lekarski lekarski 

lekarsko-dentystyczny lekarsko- 

-dentystyczny 

pielęgniarstwo pielęgniarstwo 

położnictwo położnictwo 

ratownictwo medyczne ratownictwo 

medyczne 

techniki dentystyczne techniki dentystyczne 

zdrowie publiczne zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Fizyczna 

analityka medyczna fizyka analityka medyczna 

biotechnologia biotechnologia 

elektroradiologia elektroradiologia 



 

fizjoterapia fizjoterapia 

koordynowana opieka 

senioralna 

koordynowana opieka 

senioralna 

lekarski lekarski 

lekarsko-dentystyczny lekarsko- 

-dentystyczny 

pielęgniarstwo pielęgniarstwo 

położnictwo położnictwo 

ratownictwo medyczne ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Matematyczna 

analityka medyczna matematyka analityka medyczna 

biotechnologia biotechnologia 

dietetyka dietetyka 

elektroradiologia elektroradiologia 

farmacja farmacja 

fizjoterapia fizjoterapia 

koordynowana opieka 

senioralna 

koordynowana opieka 

senioralna 

kosmetologia kosmetologia 

lekarski lekarski 

lekarsko-dentystyczny lekarsko- 

-dentystyczny 

ratownictwo medyczne ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Literatury  

i Języka 

Polskiego 

- język polski biotechnologia 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

pielęgniarstwo  

położnictwo 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Ogólnopolska 

Olimpiada 

Języka 

Angielskiego 

- język angielski biotechnologia 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Ogólnopolska - język niemiecki biotechnologia 



 

Olimpiada 

Języka 

Niemieckiego 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Języka 

Francuskiego 

- język francuski biotechnologia 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Języka 

Rosyjskiego 

 

- język rosyjski biotechnologia 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Języka 

Białoruskiego 

- język białoruski biotechnologia 

dietetyka 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Wiedzy  

o Polsce  

i Świecie 

Współczesnym 

- wiedza o 

społeczeństwie 

biotechnologia 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Informatyczna 

- informatyka biotechnologia 

elektroradiologia 

koordynowana opieka 

senioralna 

ratownictwo 

medyczne 

zdrowie publiczne 
 



 

 

Olimpiada 

Filozoficzna 

- filozofia biotechnologia 

elektroradiologia 

koordynowana 

opieka senioralna 

zdrowie publiczne 
 

Olimpiada 

Geograficzna 

- geografia biotechnologia 

elektroradiologia 

koordynowana 

opieka senioralna 

zdrowie publiczne 
 

Ogólnopolska 

Olimpiada 

Historyczna 

- historia biotechnologia 

elektroradiologia 

koordynowana 

opieka senioralna 

zdrowie publiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


