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4.2.2. Zawody II stopnia (okręgowe) w roku szkolnym 2021/2022 

1. W związku z dużą liczbą zakażeń wirusem SARS-COV-2 Komitet Główny 

zmienił formułę zawodów okręgowych w 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym. Zawody okręgowe zostaną przeprowadzone całkowicie 

zdalnie.  

2. Termin zawodów okręgowych pozostaje bez zmian.  

3. Zawody II stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach. Zawody 

rozpoczynają się o godz. 9:00 

4. Komitet Okręgowy powołuje komisje egzaminacyjne dla każdego etapu zawodów II 

stopnia. Materiały konkursowe zawodów okręgowych opracowuje Komitet Główny i 

przesyła je Komitetom Okręgowym. 

5. O programie zawodów okręgowych, Komitet Okręgowy zawiadamia Komisje Szkolne 

najpóźniej na 7 dni przed terminem zawodów. Komisja Szkolna zobowiązana jest do 

niezwłocznego zawiadomienia uczestników. Uczestnicy powinni mieć przy sobie podczas 

zawodów dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku 

braku – legitymację szkolną). 

     6. Zawody II stopnia w roku szkolnym 2021/2022 składają się z dwóch etapów: 

a) etapu I – egzaminu ustnego z bloku stałego; 

b) etapu II – egzaminu ustnego z bloku zmiennego  

 

6.1 Zawody II stopnia przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzia informatycznego 

zapewniającego możliwość kontroli przebiegu egzaminu i jego rejestrację. 

6.2 Odpowiedzi na pytania udzielane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

Komisja egzaminacyjna każdego etapu zawodów II stopnia może zdyskwalifikować 

uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych 

pomocy. 

6.3 Uczestnictwo w zawodach II stopnia odbywa się z użyciem kamery zapewniającej stały 

przekaz wizerunku uczestnika Olimpiady. Uczestnik w trakcie przebiegu całego egzaminu ma 

włączony mikrofon oraz kamerę, która zapewnia stałą rejestrację jego wizerunku.  

6.4 Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do zerwania połączenia z uczestnikiem, komisja 

egzaminacyjna może niezwłocznie nawiązać ponownie połączenie i kontynuować egzamin z 

pominięciem pytania, na które nie została jeszcze udzielona odpowiedź. 

6.5. Etap I zawodów okręgowych polega na odpowiedzi uczestnika na dwa pytania z bloku 

stałego. Uczeń losowo wybiera zestaw pytań. Każdy zestaw zawiera trzy pytania – uczestnik 

zawodów okręgowych odpowiada na dwa wybrane przez siebie pytania z wylosowanego 

zestawu. 
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6.6 Uczestnik odpowiada na pytania przed trzyosobową komisją egzaminacyjną.  

6.7. Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą 

zawodnika po uprzednim poinformowaniu go. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z 

udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej 

oceny. 

6.8. Uczestnik ma maksymalnie 6 minut na odpowiedź na każde z pytań. Do odpowiedzi na 

pytania uczestnik przystępuje niezwłocznie po zapoznaniu się z ich treścią 

6.9 Komisja ocenia znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk oraz procesów z 

obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów współczesnego świata oraz 

wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz 

problemów zawartych w pytaniach za pomocą sformułowania logicznej wypowiedzi. 

6.10 Komisja wystawia uczestnikowi oceny za każdą z odpowiedzi, a następnie łączną 

(uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa pytania zestawu. Oceny wystawiane są w skali 

2, 3, 3+, 4, 4+, 5, a następnie przeliczane odpowiednio na punkty: 0, 30, 35, 40, 45, 50. 

Ocena niedostateczna uzyskana z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje wystawieniem 

oceny niedostatecznej z odpowiedzi z całego zestawu pytań. Oceny najwyższe (4+, 5) 

mogą uzyskać odpowiedzi bez błędów merytorycznych. Muszą one zawierać 

samodzielną analizę i ocenę problemu postawionego w temacie; zawodnicy powinni 

wykazać się znajomością różnych źródeł informacji, opinii i ocen, umiejętnością selekcji 

i syntezy opanowanego materiału oraz konstruowania dłuższych form wypowiedzi 

ustnej. 

 

6.11 Do II etapu zawodów okręgowych mogą być kwalifikowani zawodnicy, którzy z 

odpowiedzi w I etapie zawodów okręgowych nie uzyskali oceny niedostatecznej (w tym 

również z poszczególnych pytań.  Liczba zawodników zakwalifikowanych do II etapu 

zawodów okręgowych wynosi 20% (po zaokrągleniu do liczb całkowitych) wszystkich 

uczestników, (osób, które brały udział w I etapie zawodów okręgowych). W przypadku 

równej liczby punktów u większej liczby zawodników do II etapu zawodów okręgowych 

przechodzą wszyscy z tą samą liczbą punktów. 

 

6.12. Etap II zawodów okręgowych składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe 

dotyczące bloku zmiennego Olimpiady, udzielanych przez uczestników przed trzyosobową 

komisją egzaminacyjną. Zawodnicy odpowiadają na dwa wybrane przez siebie pytania 

problemowe przygotowane przez Komitet Główny, losując zestawy złożone z trzech pytań z 

bloku zmiennego Olimpiady. 

6.13 Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą 

zawodnika po uprzednim poinformowaniu go. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z 
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udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej 

oceny. 

6.14. Uczestnik ma maksymalnie 6 minut na odpowiedź na każde z pytań. Do odpowiedzi na 

pytania uczestnik przystępuje niezwłocznie po zapoznaniu się z ich treścią  

6.15 Komisja ocenia znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk oraz procesów z 

obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów współczesnego świata oraz 

wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz 

problemów zawartych w pytaniach za pomocą sformułowania logicznej wypowiedzi. 

6.16 Komisja wystawia uczestnikowi oceny za każdą z odpowiedzi, a następnie łączną 

(uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa pytania zestawu. Oceny wystawiane są w skali 

2, 3, 3+, 4, 4+, 5, a następnie przeliczane odpowiednio na punkty: 0, 30, 35, 40, 45, 50. 

Ocena niedostateczna uzyskana z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje wystawieniem 

oceny niedostatecznej z odpowiedzi z całego zestawu pytań. Oceny najwyższe (4+, 5) 

mogą uzyskać odpowiedzi bez błędów merytorycznych. Muszą one zawierać 

samodzielną analizę i ocenę problemu postawionego w temacie; zawodnicy powinni 

wykazać się znajomością różnych źródeł informacji, opinii i ocen, umiejętnością selekcji 

i syntezy opanowanego materiału oraz konstruowania dłuższych form wypowiedzi 

ustnej. 

6.17 Punkty uzyskane z dwóch etapów zostają zsumowane. Zwycięzcami eliminacji 

okręgowych zostają zawodnicy, którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów z etapu I 

(odpowiedzi na pytania z bloku stałego) oraz etapu II (odpowiedzi na pytania z bloku 

zmiennego).  

6.18. W zawodach centralnych (III stopnia) biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez 

Komitety Okręgowe. Do zawodów centralnych Olimpiady kwalifikuje się liczba uczestników, 

określana corocznie przez Komitet Główny dla danego okręgu, proporcjonalnie do liczby 

szkół uczestniczących w zawodach okręgowych poprzedniej edycji. Jeśli zawodnicy danego 

okręgu w poprzedniej edycji Olimpiady uzyskali status laureatów zawodów centralnych, 

okręg ten otrzymuje dodatkowo tyle miejsc, ilu uczestników zdobyło status laureatów (patrz: 

Przydział miejsc w zawodach centralnych). 

6.19 W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż przyznana 

okręgowi liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych decyduje    

w pierwszej kolejności - większa liczba punktów zdobyta za odpowiedzi udzielone na pytania 

z bloku stałego,  

w drugiej – większa liczba punktów zdobytych w zawodach szkolnych. 

6.20. W sytuacji niewykorzystania limitu przyznanych miejsc w jednym bądź kilku okręgach, 

Komitet Główny do zawodów centralnych może zakwalifikować taką liczbę uczestników z 

innych okręgów, jakiej brakuje do wypełnienia limitu uczestników na etapie centralnym. 

Takich uczestników zawodów centralnych wyłania się spośród uczestników etapu 

okręgowego, którzy uzyskali w skali kraju najwyższe wyniki na etapie okręgowym, ale nie 
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zakwalifikowali się do etapu centralnego. W przypadku równej liczby punktów u większej 

liczby uczestników niż możliwa do obsadzenia, o zakwalifikowaniu się do zawodów 

centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta z etapu I 

zawodów okręgowych, w drugiej – większa liczba punktów uzyskana z etapu II zawodów 

okręgowych, w trzeciej –większa liczba punktów zdobytych w zawodach szkolnych. 

6.21. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej oraz wysyła do 

szkół listę zakwalifikowanych uczestników. 

6.22 Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komitety Okręgowe wysyłają do Komitetu 

Głównego protokoły i poprawnie wypełnione karty uczestnika. 

6.23. Komitet Główny najpóźniej na 14 dni przed terminem zawodów centralnych 

zawiadamia Komitety Okręgowe, a te natychmiast uczestników o miejscu i programie 

zawodów centralnych 


