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A. Wykaz dyscyplin sportowych, w których współzawodnictwo odbyło się 

na ostatnich zorganizowanych igrzyskach olimpijskich: 
1. Letnich (XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie – Tokio 2021):  

1) badminton,  
2) baseball, 
3) boks, 
4) gimnastyka artystyczna,  
5) gimnastyka – skoki na trampolinie, 
6) gimnastyka sportowa,  
7) golf,  
8) hokej na trawie, 
9) jeździectwo,  
10) judo,  
11) kajakarstwo górskie, 
12) kajakarstwo klasyczne, 
13) karate, 
14) kolarstwo BMX, 
15) kolarstwo górskie,  
16) kolarstwo szosowe,  
17) kolarstwo torowe,  
18) koszykówka, 
19) koszykówka 3x3, 
20) lekkoatletyka, 
21) łucznictwo, 
22) pięciobój nowoczesny, 
23) piłka nożna, 
24) piłka ręczna, 
25) piłka wodna, 
26) pływanie, 
27) pływanie synchroniczne, 
28) podnoszenie ciężarów, 
29) rugby siedmioosobowe, 
30) siatkówka, 
31) siatkówka plażowa,  
32) skateboarding 
33) skoki do wody,  
34) softball, 
35) surfing, 
36) strzelectwo, 
37) szermierka, 
38) taekwondo, 
39) tenis stołowy, 
40) tenis ziemny, 
41) triathlon, 
42) wioślarstwo, 
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43) wspinaczka sportowa, 
44) zapasy, 
45) żeglarstwo. 

2. Zimowych (XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018): 
1) biathlon, 
2) biegi narciarskie, 
3) bobsleje, 
4) curling,  
5) hokej na lodzie,  
6) kombinacja norweska, 
7) łyżwiarstwo figurowe, 
8) łyżwiarstwo szybkie, 
9) narciarstwo alpejskie, 
10) narciarstwo dowolne, 
11) saneczkarstwo,  
12) short track, 
13) skeleton, 
14) skoki narciarskie, 
15) snowboarding. 

 
B. Wykaz dyscyplin sportowych, w których współzawodnictwo odbyło się 

na ostatnich zorganizowanych igrzyskach paraolimpijskich (dotyczy tylko 
uczniów lub studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności): 
1. Letnich (XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie – Tokio 2021): 

1) badminton/parabadminton, 
2) boccia,  
3) goalball, 
4) jeździectwo/parajeździectwo/ujeżdżanie/paraujeżdżanie  
5) judo/parajudo, 
6) kajakarstwo/parakajakarstwo, 
7) kolarstwo szosowe/parakolarstwo szosowe, 
8) kolarstwo torowe/parakolarstwo torowe, 
9) koszykówka na wózkach, 
10) lekkoatletyka/paralekkoatletyka, 
11) łucznictwo/parałucznictwo 
12) piłka nożna 5-osobowa, 
13) pływanie/parapływanie, 
14) trójbój siłowy/paratrójbój siłowy,   
15) rugby na wózkach, 
16) siatkówka na siedząco, 
17) strzelectwo/parastrzelectwo, 
18) szermierka na wózkach, 
19) taekwondo/parataekwondo, 
20) tenis na wózkach, 
21) tenis stołowy/paratenis stołowy 
22) triathlon/paratriathlon, 
23) wioślarstwo/parawioślarstwo, 

 
2. Zimowych (XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie PyeongChang 2018): 

1) biathlon/parabiathlon, 
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2) curling na wózkach, 
3) hokej na lodzie/hokej na lodzie na sledżach, 
4) narciarstwo alpejskie/paranarciarstwo alpejskie, 
5) narciarstwo biegowe/paranarciarstwo biegowe, 
6) snowboarding/parasnowboaring. 

 
C. Wykaz dyscyplin sportowych, w których współzawodnictwo odbyło się 

na ostatnich zorganizowanych igrzyskach olimpijskich niesłyszących 
(dotyczy tylko uczniów lub studentów posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności): 
1. Deaflympics: XXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie Głuchych (Samsun 2017): 

1) badminton, 
2) bieg na orientację, 
3) bowling/kręglarstwo 
4) golf, 
5) judo,  
6) karate, 
7) kolarstwo, 
8) kolarstwo szosowe,  
9) kolarstwo górskie, 
10) lekkoatletyka, 
11) koszykówka, 
12) piłka nożna, 
13) piłka ręczna, 
14) pływanie, 
15) siatkówka, 
16) siatkówka plażowa, 
17) strzelectwo sportowe, 
18) taekwondo, 
19) tenis, 
20) tenis stołowy,, 
21) zapasy – styl klasyczny i styl wolny. 

 
2. XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Głuchych (Valtellina-Valchiavenna, 2019): 

1) narciarstwo alpejskie, 
2) szachy, 
3) narciarstwo biegowe, 
4) curling, 
5) hokej na lodzie, 
6) snowboarding. 

 
D. Wykaz dyscyplin sportowych, w których współzawodnictwo odbyło się 

na ostatnich zorganizowanych igrzyskach olimpiad specjalnych (dotyczy 
tylko uczniów lub studentów posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności): 
1. XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Katowice, Chorzów, 

Mikołów 2018) oraz XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Abu 
Dhabi 2019): 
1) badminton, 
2) bocce, 



3) bowling,  
4) futsal 
5) gimnastyka sportowa 
6) gimnastyka artystyczna, 
7) golf, 
8) jeździectwo, 
9) judo, 
10) kajakarstwo, 
11) kolarstwo,  
12) koszykówka  
13) lekkoatletyka,  
14) piłka nożna – 7-osobowa i 11-osobowa 
15) piłka ręczna 
16) siatkówka, 
17) siatkówka plażowa, 
18) pływanie, 
19) pływanie na akwenach otwartych, 
20) tenis, 
21) tenis stołowy, 
22) triathlon, 
23) trójbój siłowy, 
24) wrotkarstwo, 
25) żeglarstwo. 

 
E. Wykaz dyscyplin sportowych, w których współzawodnictwo odbyło się 

na ostatnich zorganizowanych igrzyskach olimpiad specjalnych (dotyczy 
tylko uczniów lub studentów posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności): 
1. IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Zakopane, Bydgoszcz 

2020) oraz XI Światowe Igrzyska Olimpijskie Olimpiad Specjalnych (Graz, 
Schladming, Ramsau 2017): 
1) biegi na rakietach śnieżnych, 
2) hokej halowy,  

3) łyżwiarstwo figurowe, 
4) łyżwiarstwo szybkie, 
5) narciarstwo alpejskie, 
6) narciarstwo biegowe, 
7) snowboarding, 
8) stick shooting, 
9) unihokej. 

 

 


