
 

 

 
 
 
 

Informacje dla uczestników finału V edycji konkursu Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii  

 
 

I CZĘŚĆ EGZAMINU – PYTANIA USTNE  
 
W tej części finału zespół wojewódzki losuje jedno pytanie problemowe. Po 5-
minutowym przygotowaniu, Zespół udzieli odpowiedzi. Czas odpowiedzi nie może 
przekroczyć 5 minut. Jury Konkursowe zastrzega sobie możliwość zadania pytań 
uzupełniających do pytania głównego. Wskazane jest, by każdy członek zespołu 
zabrał głos podczas tej części finału.  
 
Kryteria oceny: 
Jury Konkursowe oceni wypowiedź według wskazanych poniżej kryteriów. 
 

1. Wyczerpanie tematu, przedstawienie faktografii niezbędnej do pełnej 
odpowiedzi na postawione pytanie.                                                      0-5 pkt                                                                                 

2. Uporządkowanie informacji: selekcja i hierarchizacja faktów, ukazanie 
związków przyczynowo – skutkowych omawianych wydarzeń.    0-4 pkt                                  

3. Poprawność językowa: kultura języka, sprawność posługiwania się 
terminologią historyczną, czytelność przekazu.                                  0-3 pkt                                                          

 
 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 12 pkt. 

 
II CZĘŚĆ EGZAMINU – PREZENTACJA  

 
PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI: 
 

1. Forma przygotowania prezentacji jest dowolna (zwracamy się jednak z prośbą 
o zapisywanie pracy w powszechnie dostępnych formatach, żeby uniknąć 
problemów z jej odtwarzaniem). 

2. Czas trwania prezentacji :  10 min – 15 min. 
3. Prezentację należy nagrać na nośniku pendrive lub DVD i wysłać do siedziby 

Organizatora pocztą poleconą najpóźniej do dnia 21 maja 2018 r. (decyduje 
data stempla pocztowego), a także drogą internetową, np. za pośrednictwem 
strony www.wetransfer.com, tego samego dnia na adres: 
kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl  

4. Do nośnika należy dołączyć informację z nazwiskami osób z zespołu, nazwy 
szkoły, województwa oraz tematu prezentacji. Takie same informacje 
powinny znaleźć się w treści prezentacji (na początku lub na końcu). 
 
 
 

http://www.wetransfer.com/
mailto:kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl


 

 

 
 

Kryteria oceny prezentacji: 
Każdy członek Jury Konkursowego oceni prezentację według wskazanych poniżej 
kryteriów. 
 

1. Zachowanie wyznaczonego czasu prezentacji (10-15 min).             0-1 pkt 
2. Poprawność merytoryczna treści prezentacji:                                    0-5 pkt 

             - zgodność z tematem, 

             - zgodność ze stanem współczesnych  badań naukowych. 

3. Forma i  oryginalność przekazu.                                                          0-3 pkt 
4. Poprawność językowa i logiczny, czytelny układ  prezentacji.       0-3 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia za prezentację – 12 pkt (stanowi ona średnią 
oceny pięciu członków Jury). 

 
 
OBRONA PREZENTACJI: 

 
1. Podczas egzaminu finałowego członkowie zespołu przedstawią 

wprowadzenie do prezentacji oraz udzielą odpowiedzi na maksymalnie 3 

pytania związane z prezentacją.  
2. Czas wystąpienia drużyny: 5 min, w tym:   
          - 1,5 min – wystąpienie drużyny 

    - 3,5 min – odpowiedzi uczniów na pytania od Jury Konkursowego. 
 
Kryteria oceny obrony prezentacji: 
 
Każdy członek Jury Konkursowego oceni wystąpienie podsumowujące prezentację 
według wskazanych poniżej kryteriów: 

 
 

1. Wystąpienie wprowadzające i uzasadnienie wyboru tematu. 0-1 pkt 
2. Dobór argumentów, formułowane wnioski, oceny, własne 
      stanowisko.                                                                                                0-3 pkt                                                                                                                     
3. Poprawność językowa, logiczna i czytelna narracja historyczna.     0-2 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 6 pkt (stanowi ona średnią oceny pięciu 
członków Jury). 
 
Łączna ocena końcowa, która decyduje o zwycięstwie jest sumą punktów 
uzyskanych podczas dwóch części egzaminu finałowego. Zespół może otrzymać 

maksymalnie 30 punktów. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez 
dwa lub więcej zespołów, decydujące znaczenie będzie miała liczba punktów     
zdobytych podczas etapu wojewódzkiego przez wszystkich członków wojewódzkiej 
drużyny. Punkty zdobyte w dogrywce etapu wojewódzkiego nie sumują się.  
 


