
Szkolne etapy olimpiad branżowych w ZSSChiO 

W miesiącu październiku zgodnie z wytycznymi organizatorów zostały 
zorganizowane szkolne etapy olimpiad zawodowych. Eliminacje szkolne przebiegały 
w formie stacjonarnej oraz zdalnej.    

XLV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

W eliminacjach z bloku technologia żywności rywalizowało 31 uczniów 
odpowiadając na 60 pytań testowych: 17 uczniów z klasy Ttp, 7 uczniów z klasy 4aTt, 
6 uczniów z klasy 3Tżt oraz 1 uczennica z klasy 2Tat. Do części praktycznej przystąpiło  
6 uczennic z najlepszymi wynikami testu:  Wiktoria Lasek, Joanna Wojdyło, Amelia 
Białowąs, Sabina Szatkowska, Julia Szykuła, Agata Nowak. Uczestniczki wykonały 
3 zadania praktyczne. Po ocenie części pisemnej i praktycznej do etapu okręgowego 
zostały zgłoszone 3 uczennice: Sabina Szatkowska, Agata Nowak oraz Joanna 
Wojdyło.  

W eliminacjach z bloku gastronomia rywalizowało 10 uczniów z technikum 
żywienia i usług gastronomicznych:  7 uczniów z klasy 3hżp oraz 3 uczniów z klasy 
3Tżt. Uczestnicy rozwiązywali zestaw pytań testowych a następnie wykonywali 
zestaw 3 zadań praktycznych. Do etapu okręgowego zostały zgłoszone 3 uczennice: 
Karolina Kulikowska, Justyna Halejcio oraz Katarzyna Smyk. 

 

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności 

W tegorocznym etapie szkolnym uczestniczyła rekordowa liczba 54 uczniów 
z kierunku technik technologii żywności: 23 uczniów z klasy 3Ttp, 15 uczniów z klasy 
4aTt, 9 uczniów z klasy 2Tat oraz 7 uczniów z klasy 3Tżt. Po weryfikacji odpowiedzi 
uczestników  komitet organizacyjny zakwalifikował do kolejnego etapu okręgowego 
18 osób: Marta Dziedzic, Paula Hanejko, Julia Lesiak, Małgorzata Stopa, Julia 
Szykuła, Natalia Waszajło, Gabriela Wysocka, Michał Zagożdzon, Amelia Białowąs, 
Adrian Kotowski, Daria Majewska, Sandra Paska, Sabina Szatkowska, Alicja Wenc, 
Joanna Wojdyło, Patrycja Sobota, Dżeskia Kłysz, Monika Wyczawska.  

 



XXVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności  

W etapie szkolnym uczestniczyło 19 uczniów z technikum żywienia i usług 
gastronomicznych: 11 uczniów z klasy 3Tżt oraz 8 uczniów z klasy 3hżp. Do etapu 
okręgowego zostały zgłoszone 2 uczennice: Karolina Kulikowska oraz  Kinga Ochota. 

Wszystkim uczestnikom szkolnych etapów olimpiad gratulujemy odwagi 
i dziękujemy za liczny udział. Zawody branżowych są formą sprawdzenia wiedzy 
i umiejętności zawodowych oraz okazją do rywalizacji. Trzymamy mocno kciuki za 
wszystkich uczniów, którzy przygotowują się do etapów okręgowych! Warto 
wiedzieć, że finaliści i laureaci wszystkich ww. olimpiad są zwolnieni z części pisemnej 
egzaminu zawodowego. 

Dziękujemy nauczycielom Pani Stanisławie Makarowskiej oraz Pani Wioletcie Stoch 
za organizację  zawodów.  

U. Machaj  


