
WYNIKI SONDY DOT. TERMINU ELIMINACJI CENTRALNYCH 

W ankiecie dot. terminu eliminacji centralnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości udział wzięły 134 osoby, z czego 69% stanowili zawodnicy. 

Ankietowani reprezentowali wszystkie okręgi, jednak najliczniejszą grupę stanowili ankietowani z okręgu warszawskiego, zaś pozostałe okręgi były reprezentowane 
przez zbliżoną liczbę ankietowanych. 

 

Poddana pod opiniowanie dogodność dwóch zaproponowanych terminów nie wykazała dominacji któregokolwiek. Nieznaczną przewagę zyskał termin 24-28.05. 

 

 

 

 



Ankietowani, którzy – jako bardziej dogodny – wskazali tydzień  
24-28.05.2021 r. (69 ankietowanych) uznali, że w obrębie tego tygodnia 
najbardziej odpowiedni jest poniedziałek (24.05). 

 

W badaniu ankietowani poproszeni zostali – poza dokonaniem powyższych 
wskazań – o podanie argumentów dla odrzucenia terminu alternatywnego 
(drugiego z podanych w ankiecie). 

Jako argumenty dla odrzucenia terminu 24-28.05.2021 r. wskazywano: 

- potrzeba lepszego przygotowania się do finału Olimpiady,  

- potrzeba odpoczynku po maturze, 

- sprawy organizacyjne po maturze, 

- udział w innym konkursie, 

- spadek zachorowań na COVID-19, 

- egzaminy wstępna na uczelniach zagranicznych,  

- sprawy prywatne, 

- brak powodu. 

 

 

 

 

Ankietowani, którzy – jako bardziej dogodny – wskazali tydzień  
31.05-4.06.2021 r. (65 ankietowanych) uznali, że w obrębie tego tygodnia 
najbardziej odpowiednie są: piątek (4.05) oraz środa (2.06). 

 

Jako argumenty dla odrzucenia terminu 31.05-4.06.2021 r. wskazywano: 

- „im wcześniej, tym lepiej” 

- plany wakacyjne 

- sprawy formalne w szkołach w związku z zakończeniem roku szkolnego 

- Boże ciało 

- brak powodu 

WNIOSKI i REKOMENDACJE 
Pomimo, iż więcej wskazań uzyskał termin 24-28.05.2021 r. optymalnym 
terminem jest 31.05-4.06.2021 r. Termin ten jest bardziej dogodny dla 
maturzystów. Ponadto analiza argumentów za odrzuceniem terminu 31.05-
4.06.2021 r. wskazuje na chęć odpoczynku i plany urlopowe. Formalnie 
jednak termin ten obejmuje rok szkolny.  
Przy wyborze dnia w terminie 31.05-4.06.2021 r. należy wziąć pod uwagę 
dzień wolny od zajęć dydaktycznych w związku ze świętem kościelnym Boże 
Ciało oraz wynikający z niego tzw. „długi weekend” obejmujący także dzień 
poprzedzający święto. Ze względu na czynności organizacyjne należy 
wykluczyć dzień następujący po weekendzie, tj. 31.05.  
W związku z powyższym jako termin przeprowadzenia eliminacji centralnych 
rekomenduje się 1 czerwca 2021 r. 


