Regulamin specjalny zawodów centralnych (III stopnia)
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
przeprowadzanych w dniach 27-28 marca 2021 roku

I. Etapy zawodów centralnych
1. Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z dwóch etapów:
a) I – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe;
b) II – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Komitet Główny powołuje na każdy etap zawodów centralnych komisje
egzaminacyjne lub jury.
3. Etap I zawodów centralnych odbywa się dnia 27 marca 2021 roku. Rozpoczyna się on
o godzinie 10:00. Każdy zawodnik najpóźniej na 36 godzin przed rozpoczęciem tego
etapu otrzymuje od Komitetu Głównego za pomocą poczty elektronicznej
indywidualną informację o godzinie oraz sposobie połączenia się z komisją
egzaminacyjną.
4. Do połączenia z komisją egzaminacyjną na etapie I zawodów centralnych służy
aplikacja określona przez Komitet Główny umożliwiająca uczestnikowi kontakt z
komisją w czasie rzeczywistym za pomocą obrazu i dźwięku, a także nagrywanie
przebiegu egzaminu.
5. Dnia 26 marca 2021 r. o godzinie 16:00 Komitet Główny organizuje próbne
połączenie z wszystkimi zawodnikami. O sposobie połączenia Komitet Główny
informuje uprzednio zawodników za pomocą poczty elektronicznej. Zawodnik nie ma
obowiązku uczestniczenia w próbnym połączeniu.
6. Egzamin na etapie I składa się z odpowiedzi ustnych udzielanych przez uczestnika
przed komisją egzaminacyjną składającą się z 3-5 osób. Zawodnik odpowiada na dwa
wylosowane rozbudowane pytania problemowe przygotowane przez Komitet
Główny: 1 z bloku stałego i 1 z bloku zmiennego programu Olimpiady. Wylosowane
pytanie nie może być później zadane innemu zawodnikowi egzaminowanemu przez tę
samą komisję egzaminacyjną.
7. W pierwszej kolejności zawodnik losuje pytanie z bloku stałego, a dopiero po
udzieleniu odpowiedzi na to to pytanie losuje pytanie z bloku zmiennego.
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8. Zawodnik po przedstawieniu mu kolejnych pytań niezwłocznie przystępuje do
udzielania odpowiedzi. Na odpowiedź na każde z pytań przeznacza się do 7 minut.
9. Zawodnik podczas etapu ustnego nie może wyłączać kamery oraz mikrofonu.
Przebieg egzaminu jest nagrywany.
10. W przypadku przerwania połączenia podczas trwania egzaminu zawodnik
zobowiązany jest do niezwłocznego ponownego nawiązania połączenia z komisją
przy użyciu metody zastosowanej przy pierwszym łączeniu. Jeżeli przerwanie
połączenia nastąpiło przed zakończeniem udzielania odpowiedzi na pytanie pierwsze,
cały egzamin jest powtarzany, tj. zawodnik ponownie losuje pytanie z bloku stałego, a
po udzieleniu odpowiedzi losuje pytanie z bloku zmiennego. Jeżeli przerwanie
połączenia nastąpiło po zakończeniu udzielania odpowiedzi na pytanie pierwsze,
komisja uznaje tę odpowiedź, a zawodnik losuje jedynie pytanie z bloku zmiennego.
Jeżeli pytanie drugie zostało przedstawione przed przerwaniem połączenia, zawodnik
losuje inne pytanie z bloku zmiennego.
11. Komisja egzaminacyjna ocenia znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk
oraz procesów z obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów
współczesnego świata, a także wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu,
wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz problemów zawartych w pytaniach za pomocą
sformułowania logicznej wypowiedzi.
12. Komisja wystawia ocenę za odpowiedź na każde z pytań w skali 0, 10, 20, 30, 40, 50
punktów, a następnie sumuje liczbę zdobytych punktów. Maksymalna łączna liczba
punktów zdobyta na etapie I wynosi 100. Ocena 0 pkt za odpowiedź na jedno z pytań
skutkuje wystawieniem 0 pkt za odpowiedź na obydwa pytania. Oceny najwyższe (40
lub 50 punktów) mogą uzyskać odpowiedzi bez błędów merytorycznych. Muszą one
zawierać samodzielną analizę i ocenę problemu, a zawodnicy powinni wykazać się
znajomością różnych źródeł informacji, opinii i ocen, umiejętnością selekcji i syntezy
opanowanego materiału, a także konstruowania dłuższych form wypowiedzi ustnej.
13. Trzydziestu uczestników etapu I, którzy otrzymali w nim największą liczbę punktów,
uzyskuje status laureata Olimpiady. W przypadku równej liczby punktów u więcej niż
trzydziestu uczestników o otrzymaniu statusu laureata decyduje w pierwszej
kolejności większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku zmiennego, w
drugiej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku stałego, w
trzeciej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w czwartej –
większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych.
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14. Uczestnicy etapu I, którzy zajęli w nim miejsca od 31 do 60, uzyskują status finalisty
Olimpiady. W przypadku równej liczby punktów u więcej niż trzydziestu uczestników
o otrzymaniu statusu finalisty decyduje w pierwszej kolejności większa liczba
punktów wystawiona za odpowiedź z bloku zmiennego, w drugiej – większa liczba
punktów wystawiona za odpowiedź z bloku stałego, w trzeciej – większa liczba
punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w czwartej – większa liczba punktów
zdobyta w zawodach szkolnych.
15. Po przeprowadzeniu etapu I Komitet Główny sporządza protokół i niezwłocznie
wysyła poszczególnym zawodnikom za pomocą poczty elektronicznej informację o
ich wyniku końcowym oraz statusie.
16. Laureaci Olimpiady, którzy zajęli na etapie I zawodów centralnych miejsca od 1 do 9,
mogą wziąć udział w II etapie (quizie). Chęć uczestnictwa w quizie zawodnik zgłasza
telefonicznie na numer 601 436 765 w ciągu 1 godziny od wysłania mu pocztą
elektroniczną informacji o wyniku końcowym i statusie. W przypadku braku takiego
zgłoszenia przedstawiciel Komitetu Głównego podejmuje dwie próby kontaktu
telefonicznego z tymi zawodnikami w celu potwierdzenia chęci udziału w quizie. W
tym celu wykorzystuje się numer telefonu znajdujący się w bazie danych Komitetu
Głównego.
17. W przypadku braku zgłoszenia, braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego
lub rezygnacji zawodników z udziału w quizie do uczestnictwa w nim mogą zostać
zaproszone osoby, które zajęły na etapie I kolejno miejsce 10 i następne aż do
wypełnienia limitu 9 osób.
18. Quiz przeprowadzany jest dnia 28 marca 2021 r. od godziny 09:00 z wykorzystaniem
aplikacji umożliwiającej uczestnikom kontakt z jury w czasie rzeczywistym za
pomocą obrazu i dźwięku, a także nagrywanie przebiegu quizu.
19. Quiz przeprowadzany jest z wykorzystaniem technik multimedialnych w obecności
gości specjalnych zaproszonych przez Komitet Główny oraz obserwatorów
(publiczności). Obserwatorzy quizu nie mogą włączać mikrofonów oraz kamer.
20. Przebieg quizu jest nagrywany. Zawodnicy biorący udział w quizie nie mogą podczas
jego trwania wyłączać mikrofonów oraz kamer.
21. Właściwe dla quizu zasady dotyczące korzystania z kamer i mikrofonów nie
obowiązują podczas innych wydarzeń organizowanych dnia 28 marca 2021 r. Osoba
prowadząca te wydarzenia przedstawia reguły zachowania publiczności w czasie ich
trwania.
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22. Uczestnicy quizu walczą o miejsca premiowane nagrodami. Punkty uzyskane przez
zawodnika w tej części zawodów centralnych nie są wliczane do jego końcowej
punktacji, ale decydują o jego lokacie w ostatecznym rankingu laureatów Olimpiady.
23. Uczestnicy quizu odpowiadają na zróżnicowane pytania szczegółowe przygotowane
przez Komitet Główny z bloku stałego i zmiennego programu Olimpiady. Zawodnicy
udzielają odpowiedzi w kolejności malejącej zgodnej z liczbą punktów uzyskanych na
etapie I zawodów centralnych: jako pierwszy odpowiada uczestnik, który dostał
najwięcej punktów, a jako ostatni uczestnik z najmniejszą liczbą punktów. Taka
kolejność obowiązuje podczas całego quizu.
24. W pierwszej części quizu zawodnicy odpowiadają na pytania z bloku stałego. Każdy z
zawodników losuje jedno pytanie przez podanie wolnego numeru od 1 do 10.
Uczestnik otrzymuje treść pytania w formie ustnej. Na udzielenie odpowiedzi
przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Odpowiedź oceniana jest w
skali 1-0.
25. W drugiej części quizu zawodnicy odpowiadają na pytania z bloku zmiennego. Każdy
z zawodników losuje jedno pytanie przez podanie wolnego numeru od 1 do 10.
Uczestnik otrzymuje treść pytania w formie ustnej. Na udzielenie odpowiedzi
przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Odpowiedź oceniana jest w
skali 1-0.
26. Punkty uzyskane w pierwszej i drugiej części quizu są sumowane.
27. W przypadku równej liczby punktów u zawodników z najwyższą punktacją
przeprowadza się między nimi dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzcy quizu. W
dogrywce zawodnicy odpowiadają na pytania z bloku stałego. Każdy z zawodników
losuje jedno pytanie przez podanie wolnego numeru od 1 do 10. Uczestnik otrzymuje
treść pytania w formie ustnej. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 15 sekund.
Liczy się pierwsza odpowiedź. Odpowiedź oceniana jest w skali 1-0.
28. Zwycięzcą Olimpiady zostaje zawodnik, który łącznie w dwóch częściach quizu lub w
dogrywce uzyskał największą liczbę punktów.
29. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce o przyznaniu pierwszego miejsca
decyduje w pierwszej kolejności suma punktów uzyskana na etapie I zawodów
centralnych, w drugiej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z
bloku zmiennego na etapie I zawodów centralnych, w trzeciej – większa liczba
punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku stałego na etapie I zawodów
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centralnych, w czwartej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych,
w piątej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych.
30. Kolejność pozostałych zawodników wynika z liczby uzyskanych punktów łącznie w
pierwszej i drugiej części quizu, a w przypadku równej liczby punktów decyduje w
pierwszej kolejności suma punktów uzyskana na etapie I zawodów centralnych, w
drugiej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku zmiennego
na etapie I zawodów centralnych, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za
odpowiedź ustną z bloku stałego na etapie I zawodów centralnych, w czwartej –
większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w piątej – większa liczba
punktów zdobyta w zawodach szkolnych.
II. Konkurs o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego
1. Uczestnicy zawodów centralnych mogą dodatkowo wziąć udział w Konkursie o
Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego, który przeprowadzany
jest dnia 28 marca 2021 r. o godzinie 11:30.
2. Przeprowadza się losowanie trzech uczestników spośród osób, które wyraziły zamiar
uczestnictwa w Konkursie. Zamiar ten zgłasza się do dnia 26 marca 2021 r. do
godziny 20:00 pocztą elektroniczną na adres: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl
3. Zawodnicy biorący udział w Konkursie omawiają kolejno, w czasie nie dłuższym niż
5 minut, temat zmienny Olimpiady. Jury ocenia wiedzę merytoryczną oraz formę
przekazu. Każdy juror ocenia wypowiedź w skali od 0 do 5 punktów. Punkty
przyznane przez jurorów sumuje się. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który uzyskał
największą liczbę punktów.
III. Procedura odwoławcza
1. Uczestnik, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny, który
uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego
odpowiedzi, lub że zawody zostały przeprowadzone z naruszeniem regulaminu, ma
prawo złożenia odwołania.
2. Odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnych lub jury zawodów centralnych składa
się do Przewodniczącego Komitetu Głównego, w terminie 3 dni od ogłoszenia
odpowiednich wyników zawodów.
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3. Odwołanie przesyła się pocztą elektroniczną na adres: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl
Dodatkowo wysyła się je listem poleconym na adres Komitetu Głównego (decyduje
data stempla pocztowego).
4. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności, dane
kontaktowe oraz własnoręczny podpis osoby wnoszącej odwołanie.
5. Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę
zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
W tym celu zwraca się do komisji lub jury przeprowadzających zawody o przekazanie
wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i nagrań niezbędnych do ustalenia stanu
faktycznego. Może również zwrócić się do uczestnika wnoszącego skargę o przesłanie
dodatkowych informacji.
6. Przewodniczący Komitetu Głównego może wystąpić do niezależnych ekspertów w
dziedzinie,

której

dotyczy

odwołanie,

jeżeli

wymaga

tego

merytoryczne

rozstrzygnięcie odwołania.
7. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje
sposób jego realizacji.
8. Przewodniczący Komitetu Głównego może podjąć decyzję o zmianie decyzji komisji
egzaminacyjnej lub jury, a także o anulowaniu wyników i nakazaniu powtórzenia
zawodów w razie ujawnienia nieprawidłowości istotnie naruszających regulamin
Olimpiady.
9. Po rozpatrzeniu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego podejmuje
ostateczną decyzję oraz udziela odpowiedzi wnoszącemu odwołanie w najkrótszym
możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania
odwołania. Odpowiedź wysyłana jest na adres poczty elektronicznej zawodnika
wnoszącego odwołanie, a następnie przesyłana listem poleconym. W przypadku
anulowania wyników i nakazania powtórzenia zawodów o podjętej decyzji
informowane są wszystkie zainteresowane strony.
IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie
znajdują przepisy regulaminu obowiązującego w poprzedniej edycji Olimpiady.
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2. W przypadku sprzeczności przepisów niniejszego regulaminu z przepisami
regulaminu obowiązującego w poprzedniej edycji Olimpiady stosuje się przepisy
niniejszego regulaminu.
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