
 

          

IV Olimpiady Statystycznej 
Okręg Zielona Góra 

04.12.2019 r. 
RELACJA 

  4 grudnia 2019 r. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyły się zawody okręgowe IV Olimpiady 
Statystycznej  

  Etap okręgowy Olimpiady zorganizowany został przez Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze, Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo 
Statystyczne oddział Zielona Góra. Wydarzenie objęte zostało 
Patronatem Honorowym: Wojewody Lubuskiego oraz 
Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak  

  Organizację zawodów wsparli Partnerzy etapu okręgowego 
Olimpiady, fundatorzy upominków i nagród: Aqua-Grupa SBS 
Sp. z o.o., Cinkciarz.pl Sp. z o.o., LUG Light Factory Sp. z o.o.; 
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. 
oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 

  W zawodach okręgowych udział wzięło 19 uczniów z 7 szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa 
lubuskiego. Zadaniem Uczestników było rozwiązanie w ciągu 
90 minut 2 testów pisemnych, zawierających 29 pytań  
i 3 zadania o różnym stopniu trudności. W obu testach można 
było uzyskać łącznie 80 pkt. Olimpiada Statystyczna  
ma charakter interdyscyplinarny. Pytania i zadania  
w zawodach okręgowych obejmowały wiedzę z obszaru 
statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami  
z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, 
przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. 
Uczestnicy musieli wykazać się także umiejętnościami 
praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy 
statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp.  

  W przerwie zawodów, podczas gdy komisje egzaminacyjne 
sprawdzały testy, na uczestników Olimpiady czekało wiele 
atrakcji.  

  Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział Zielona Góra 
przygotowało niespodziankę, w postaci ufundowania trzech 
kart upominkowych do salonów Empik. Spośród wszystkich 
uczestników Olimpiady, Sekretarz PTS Oddział Zielona Góra, 
Dorota Kabzińska Galas wylosowała trzech pierwszych 
„zwycięzców”, którym upominki wręczył Przewodniczący 
oddziału PTS Robert Wróbel. 



 

          

  Następnie, w ramach autorskiego projektu Urzędu 
realizowanego w partnerstwie z firmami i instytucjami  
z województwa lubuskiego pt. Czy warto wiązać swoją 
przyszłość z województwem lubuskim?, odbył się cykl 
interesujących prelekcji: 

  „Inteligentne oświetlenie drogą do inteligentnego miasta” 
(prezentacja firmy LUG, wiodącego europejskiego producenta 
profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych) –  
Iwona Brzezińska, Kierownik Działu Szkoleń firmy LUG 

  Analiza danych jako pomoc w rozwoju biznesu” –  
Tomasz Śmidoda, HR Business Partner Cinkciarz.pl 

  „Pokolenia na rynku pracy” – dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor 
Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

  „Przegląd praktycznych problemów stawianych przez 
pracodawców – wyzwania i przyszłość Ośrodka Zastosowań 
Matematyki i Informatyki” - dr Maciej Niedziela, Instytut 
Matematyki UZ 

  Celem projektu jest promocja, wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, województwa 
lubuskiego jako regionu innowacyjnego, rozwijającego swój 
potencjał gospodarczy w oparciu o rozwiązania przyjazne dla 
środowiska naturalnego, ukazanie praktycznego zastosowania 
informacji statystycznych, jak również wspieranie uczniów 
biorących udział w konkursach i olimpiadach organizowanych 
przez resort statystyki. 

  Po prezentacjach nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników 
Etapu Okręgowego Olimpiady Statystycznej i wręczenie 
nagród oraz upominków dla wszystkich uczestników. Nagrody 
wręczała Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OS w Zielonej 
Górze Krystyna Motyl, Prof. dr. hab. Roman Zmyślony 
reprezentujący Instytut Matematyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz Burmistrz Kożuchowa i jednocześnie 
Skarbnik Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Paweł 
Jagasek. 

  Zwycięzcą etapu okręgowego został Jakub Kamiński, uczeń 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. Na II 
miejscu uplasował się Wojciech Górniewicz reprezentujący 
Społeczne Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.  
Na III miejscu zawody ukończył Artur Trześniewski również 
uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. 

  Wszystkim Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników !!!  

  Zwycięzcy etapu okręgowego będą reprezentowali 
województwo lubuskie w zawodach centralnych Olimpiady 
Statystycznej, których I etap odbędzie się 25 lutego 2020 r.  



 

          

w Urzędzie Statystycznym Zielonej Górze. Finał zawodów 
centralnych odbędzie się 12 marca 2020 r. w siedzibie 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Lista uczniów 
zakwalifikowanych do Zawodów Centralnych zostanie 
opublikowana na stronie Olimpiady. 

 
 


