
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Regulamin zawodów centralnych III stopnia w roku szkolnym 2021/2022 

4.2.3. Zawody III stopnia (centralne), przeprowadzone w roku szkolnym 2021/2022 w dwóch 

częściach –  

 I część składająca się z testu on-line oraz egzaminów ustnych przeprowadzona w dniu 

26 marca 2022 roku, 

 II część składająca się z Quizu multimedialnego, przeprowadzonego stacjonarnie w 

dniu 02 kwietnia 2022 roku,  

1. Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z trzech etapów: 

a) pisemnego – rozwiązanie testu on-line; 

b) ustnego – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe; 

c) ustnego – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

2. Komitet Główny powołuje na każdy etap zawodów centralnych komisje egzaminacyjne 

bądź jury. 

3. I etap (pisemny) zawodów centralnych polega na rozwiązaniu testu. 

4. Pytania testowe przygotowane są przez Komitet Główny, dotyczą problematyki bloku 

stałego i zmiennego, sprawdzają wiedzę uczestników w zakresie współczesnych procesów i 

zjawisk społeczno-politycznych przewidzianych w podstawie programowej z zakresu 

przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów, a także wiadomości określone 

w blokach stałym i zmiennym programu Olimpiady, zakładającym sprawdzenie umiejętności 

samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne oraz zdolność 

uczestników do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. 

Test przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy internetowej.  

Szczegóły dotyczące przeprowadzania testu wysyłane będą do każdego uczestnika 

indywidulanie. 

5. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Korzystanie z 

jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Uczestnika można zdyskwalifikować na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej pracy. 

6. Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję, zawierającą zasady 

rozwiązywania testu.  

7. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. 

8. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych 

uczestników, sporządzany zostaje protokół, który jest wysyłany do wszystkich uczestników 

drogą mailową, z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów 

centralnych Olimpiady. 

9. Do II etapu (ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe) zawodów centralnych 

Olimpiady Komitet Główny kwalifikuje 60 proc. uczestników (po zaokrągleniu do liczby 



całkowitej), którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów 

u większej liczby zawodników do kolejnego etapu przechodzą wszyscy z tę samą liczbą 

punktów. 

 

10. Zawodnicy zakwalifikowani do etapu ustnego (II etapu zawodów centralnych) uzyskują 

status finalisty Olimpiady. 

 

11. II etap zawodów centralnych Olimpiady składa się z odpowiedzi ustnych na pytania 

problemowe przed komisją powołaną przez Komitet Główny. Zawodnicy odpowiadają na 

pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny. Egzamin odbywa się w formie 

on-line. Uczestnicy wybierają numer zestawu złożonego z dwóch pytań: po jednym z bloku 

stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady. 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. 

12. 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. 

 

13. Uczestnik ma maksymalnie 7 minut na odpowiedź na każde z pytań. Do odpowiedzi na 

pytania uczestnik przystępuje niezwłocznie po zapoznaniu się z ich treści.  

 

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

(uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa pytania zestawu (zgodnie z załączonym do 

regulaminu wzorem). 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 i 

prezentacji dłuższych form wypowiedzi ustnej. 

15. Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych (odpowiedzi na pytania problemowe) Komitet 

Główny sporządza protokół, listę laureatów Olimpiady z zaznaczeniem uczestników 

zakwalifikowanych do III etapu zawodów centralnych – quizu. Punkty uzyskane za 

rozwiązanie testu i z odpowiedzi ustnej sumuje się. Maksymalnie uczestnik może uzyskać 

100 punktów. Protokół przesyłany jest drogą elektroniczną do uczestników II etapu zawodów. 

16. Nie więcej niż trzydziestu uczestników II etapu, którzy otrzymali największą liczbę 

punktów łącznie w I i II etapie zawodów centralnych 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 zdobyta za rozwiązanie 



testu na etapie centralnym, w drugiej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego 

zawodów centralnych, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z 

bloku zmiennego, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku 

stałego, w piątej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w szóstej – 

większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych. 

 

17. Ustalenie kolejności miejsc wśród laureatów dokonuje się przy uwzględnieniu liczby 

punktów zdobytych łącznie w I i II etapie zawodów centralnych. W przypadku równej liczby 

punktów u uczestników, o kolejności decyduje większa liczba punktów zdobyta za 

rozwiązanie testu na etapie centralnym, jeżeli to niewystarczające kolejno – większa liczba 

punktów uzyskana z etapu ustnego zawodów centralnych, większa liczba punktów 

wystawiona za odpowiedź ustną z bloku zmiennego, większa liczba punktów wystawiona za 

odpowiedź z bloku stałego, większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, 

większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych. 

18. Dziewięciu uczestników spośród laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, 

bierze udział w III etapie zawodów centralnych – quizie. 

19. III etap zawodów centralnych (quiz) odbywa się z wykorzystaniem technik 

multimedialnych i rozgrywany jest w obecności widzów. Uczestniczy walczą o miejsca 

premiowane nagrodami. Punkty uzyskane przez zawodnika w tej części zawodów centralnych 

nie są wliczane do jego końcowej punktacji, decydują jednak o jego lokacie w ostatecznym 

rankingu laureatów Olimpiady. 

20. Uczestnicy biorący udział w quizie 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 w dwóch etapach zawodów centralnych – jako pierwszy odpowiada uczestnik, 

który dostał najwięcej punktów, jako ostatni uczestnik z najmniejszą liczbą punktów. Taka 

kolejność obowiązuje przez cały quiz. 

21. W pierwszej części quizu zawodnicy odpowiadają na wylosowane pytania dwuczłonowe. 

Odbywają się dwie tury pytań dwuczłonowych (pierwsza tura składa się z 15 pytań z bloku 

stałego, druga tura – z 15 pytań z bloku zmiennego). Pytania dwuczłonowe są 

ponumerowane; zawodnicy wybierają je losowo przez podanie wolnego numeru. Udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi po zapoznaniu się z pierwszym członem pytania daje uczestnikowi 2 

punkty, z całym pytaniem 1 punkt, brak lub błędna odpowiedź oznacza 0 punktów. Uczestnik 

otrzymuje treść pytania na piśmie, najpierw pierwszy człon, jeśli nie odpowie, wówczas drugi 

człon, które jednocześnie kolejno odczytuje prowadzący quiz. Jeśli uczestnik po drugim 

członie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, podaje ją prowadzący quiz. Na udzielenie 

odpowiedzi po każdym członie przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. 

22. W części drugiej quizu zawodnicy odpowiadają na pytania jednoczłonowe o 

zróżnicowanej skali trudności. Przeprowadza się trzy tury pytań jednoczłonowych (pierwsza 

tura obejmuje 20 pytań z bloku stałego, a pozostałe tury – łącznie 40 pytań z bloku 

zmiennego). Zawodnicy podają numer pytania dotąd niewybranego, które odczytuje 

prowadzący quiz. Uczestnicy również otrzymują treść pytania na piśmie. Na udzielenie 



odpowiedzi przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi 

ustne w części II quizu w skali 1-0. 

23. Punkty uzyskane w I i II części quizu są sumowane. 

24. W przypadku równowagi punktów u zawodników z największą punktacją przeprowadza 

się między nimi dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzcy quizu. Do przeprowadzenia 

dogrywki wykorzystuje się pytania jednoczłonowe (w pierwszej kolejności z bloku 

zmiennego, a po ich wyczerpaniu – z bloku stałego). Zawodnicy podają numer pytania dotąd 

niewybranego, które odczytuje prowadzący quiz. Uczestnicy dogrywki również otrzymują 

treść pytania na piśmie. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 15 sekund. Liczy się 

pierwsza odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi ustne w dogrywce w skali 1-0. Udzielenie przez 

zawodnika prawidłowej odpowiedzi na pytanie oznacza jego dalszy udział w dogrywce, 

natomiast błędna odpowiedź lub jej brak dyskwalifikuje zawodnika z dalszego udziału w 

dogrywce. 

25. Zwycięzcą Olimpiady zostaje uczestnik, który łącznie w dwóch częściach quizu bądź w 

pierwszej lub kolejnej turze dogrywki uzyskał największą liczbę punktów. 

26. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce o przyznaniu pierwszego miejsca 

decyduje w pierwszej kolejności suma punktów uzyskana w I i II etapie zawodów 

centralnych, w drugiej – większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu na etapie 

centralnym, w trzeciej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego zawodów 

centralnych, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku 

zmiennego, w piątej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku 

stałego, w szóstej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w siódmej – 

większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych. 

27. Kolejność pozostałych zawodników wynika z liczby uzyskanych punktów łącznie w 

dwóch częściach quizu, a w przypadku ich równości decydują zasady przewidziane w 

poprzednim punkcie, począwszy od sumy punktów uzyskanej w I i II etapie zawodów 

centralnych, aż po większą liczbę punktów zdobytą w zawodach szkolnych. 

 


