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Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to 
innowacyjny i ogólnopolski projekt o społecznym charakterze 
kierowany do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.  

Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych – organizator m.in. Olimpiady 
Przedsiębiorczości oraz ogólnopolskich programów 
edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, 
współfinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz Narodowy Bank Polski. 

W latach 2016 – 2019 projekt był finansowany ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, a honorowym patronatem 
Olimpiadę objęły takie instytucje jak: Rzecznik Praw Człowieka, 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Narodowy Instytut 
Dziedzictwa.

OLIMPIADA



• poszerzenie wiedzy, kształtowanie umiejętności  
i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne 
uczestnictwo młodych ludzi w życiu publicznym 

• kształtowanie aktywnych postaw nakierowanych na 
poszukiwanie i wykorzystywanie wiedzy na temat życia 
publicznego, wyrażanie i uzasadnianie własnego zdania  
w sprawach publicznych z zachowaniem poszanowania 
różnic i otwartości na odmienne poglądy 

• rozbudzanie i wzmacnianie aktywnych postaw i zachowań 
obywatelskich

CELE OLIMPIADY



• zwiększanie świadomości kontekstu publicznego własnych 
działań w życiu społecznym i prywatnym 

• promowanie współpracy w sprawach publicznych, a także 
wiedzy i umiejętności związanych z samoorganizacją  
w życiu społecznym oraz dążenia do diagnozowania  
i rozwiązywania problemów otoczenia społecznego 

• upowszechnianie wiedzy o zasadach i procedurach 
demokratycznych, ich prawnych formach regulacji oraz 
stosowaniu w życiu codziennym we wszystkich wymiarach 
życia społecznego

CELE OLIMPIADY



Olimpiada organizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

ORGANIZACJA



Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą 
programową przedmiotu wiedzy o społeczeństwie  
w szkołach podstawowych, poszerzoną dodatkowo  
o zagadnienia związane z corocznym hasłem przewodnim. 

Poziom trudności zadań zwiększa się w eliminacjach kolejnych 
szczebli, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy  
i rozwijanie umiejętności oraz postaw. 

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie realizuje 
wskazania w zakresie wspierania uczniów zdolnych, między 
innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi 
sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form 
ułatwiających samokształcenie i nauczanie.

PROGRAM 



Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych – 
stałego i zmiennego. 

Stały blok tematyczny dla wszystkich edycji jest  
taki sam i obejmuje następujące zagadnienia: 

• Życie w demokratycznym państwie 

• Życie w społeczności lokalnej 

• Życie w państwie prawa 

• Życie w globalizującym się świecie

PROGRAM



Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla danej  
edycji Olimpiady. Hasła przewodnie poprzednich edycji: 

• Społeczeństwo obywatelskie: z tradycją w przyszłość  
(I edycja, rok szkolny 2015/2016) 

• Rola Europy w zmieniającym się świecie: rozwój społeczny  
i gospodarczy Starego Kontynentu w XXI wieku  
(II edycja, rok szkolny 2016/2017) 

• Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe  
(III edycja, rok szkolny 2017/2018) 

• Czy kultura ma znaczenie? Świat w czasie zawirowań  
(IV edycja, rok szkolny 2018/2019) 

• Polska i jej otoczenie międzynarodowe a wyzwania 
współczesnego świata (V edycja, rok szkolny 2019/2020) 

• Obywatel Cyfrowej Rzeczypospolitej (VI Edycja - 2021/2022)

PROGRAM



Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się 
na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, 
umiejętności, jak i postawy w formach indywidualnych, 
w tym z elementami partycypacyjnymi. 

Ocena wiedzy oparta jest na formule testowej, a postaw 
i zachowań – na projektach uczniowskich, 
rozwiązywanych studiach przypadku i prezentacjach.  

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia 
Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na 
sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

METODYKA
I stopień Olimpiady  
– eliminacje szkolne (jednoetapowe)

1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady  
– eliminacje okręgowe (dwuetapowe)

1. etap – TEST EKSPERCKI (praca indywidualna) 

2. etap – TEST UCZNIOWSKI (praca 
indywidualna na rzecz innych zawodników)

III stopień Olimpiady  
– eliminacje okręgowe (dwuetapowe)

1. etap – TEST (praca indywidualna) 

2. etap – PREZENTACJA i jej obrona przez 
Komisją wraz z pytaniami Komisji dot. hasła 
zmiennego (praca indywidualna z dyskusją).



Terminarz zawodów  
• Rejestracja – październik danego roku szkolnego 

• Eliminacje szkolne organizowane w grudniu  
danego roku szkolnego (online) 

• Eliminacje okręgowe organizowane w marcu  
danego roku szkolnego (online) 

• Eliminacje centralne organizowane w maju danego roku 
szkolnego – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

TERMINY



MOWOS = innowacyjność! 
Młodzieżową Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie wyróżnia 
wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi do 
przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych. 

Etap szkolny (od VI edycji) oraz etap okręgowy 
przeprowadzane są online przy wykorzystaniu autorskiej 
aplikacji MOWOSApp. 

Kontakt z Zawodnikami odbywa się za pośrednictwem 
Panelu Zawodnika, zaś kontakt z Nauczycielami – Panelu 
Komisji Szkolnych. 

Oba panele dostępne są poprzez portal Olimpiady – 
www.mowos.pl.

DLACZEGO WARTO?



MOWOS = kreatywne myślenie! 
W Młodzieżowej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie 
cenimy nie tylko wiedzę zawodników. Równie ważne są  
dla nas ich umiejętności i prezentowane postawy, w tym 
kreatywność i prospołeczność. 

W ramach eliminacji okręgowych uczniowie współtworzą 
test, opracowując i przesyłając przez Panel Zawodnika 
pytania do tzw. testu uczniowskiego. 

Podczas eliminacji centralnych zawodnicy prezentują 
wcześniej przygotowane projekty odnoszące się do hasła 
przewodniego Olimpiady.

DLACZEGO WARTO?



MOWOS = atrakcyjne nagrody! 
Podczas wielkiego finału Olimpiady nagradzamy trud  
i wysiłek zawodników włożony w przygotowania do 
zawodów.  

Laureaci nagradzani są cennymi nagrodami rzeczowymi 
(np. wysokiej jakości sprzętem elektronicznym). 

Finaliści otrzymują nagrody książkowe. 

Nie zapominamy także o opiekunach merytorycznych 
uczniów. Dla nich również mamy wartościowe nagrody.

DLACZEGO WARTO?



Organizator Olimpiady: W latach 2016 – 2019 projekt 
wspierany był przez:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 
Al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa 

tel./faks (22) 564 97 23     biuro@fundacja.edu.pl 
www.fundacja.edu.pl



Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Olimpiady –  

www.mowos.pl 

Zachęcamy w szczególności do zapoznania się z regulaminem Olimpiady  
oraz harmonogramem zawodów.

http://www.mowos.pl

