
 

 

 

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW  
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

VI EDYCJA 2018/2019 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 

14 marca 2019 r. 

Zasady przeprowadzenia wojewódzkiego etapu konkursu 

 

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy zasady przeprowadzenia wojewódzkiego etapu konkursu. Prosimy o uważne 
zapoznanie się z nimi i przekazanie uczniom najistotniejszych informacji. 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Drugi etap konkursu rozpoczyna się w czwartek, dnia 14 marca 2019 roku o godzinie 10:00.  

2. Godzina rozpoczęcia rejestracji oraz miejsce egzaminu w poszczególnych województwach podana jest w 
dokumencie „Lokalizacje etapu wojewódzkiego” dołączonym do maila oraz na stronie: 
https://olimpiadasolidarnosci.pl/2019/02/etap-wojewodzki-lokalizacje-egzaminow/  

Godzina rozpoczęcia rejestracji jest inna niż godzina rozpoczęcia egzaminu. Prosimy o odpowiednio 
wcześniejsze przybycie. 

3. Proszę upewnić się, że uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną. Przed wejściem do sali lub w sali, 
w której odbywa się wojewódzki etap konkursu, przygotowane będzie stanowisko, przy którym uczniowie 
losują numer miejsca zajmowanego podczas pisania testu. Uczniowie wchodzą do sali po sprawdzeniu 
legitymacji szkolnej, losując jednocześnie kartkę z numerem miejsca. W wyznaczonych rubrykach imiennej 
listy uczestników drugiego etapu konkursu uczniowie wpisują wylosowany numer i podpisują się. 

4. Uczniowie zostawiają torby, plecaki oraz okrycia wierzchnie w miejscu wyznaczonym przez właściwą 
Wojewódzką Komisję Konkursową. Do stolików, przy których będą pisać egzamin, uczniowie zabierają 
wyłącznie przybory do pisania. Dopuszczalne jest także zabranie napoju.  

 

PRZEPROWADZENIE TESTU 

a) Wojewódzkie eliminacje konkursu rozpoczynają się w całej Polsce o godzinie 10:00. Uczniowie, którzy 
stawią się na egzamin po wyznaczonym czasie, nie zostaną wpuszczeni na salę. 

b) Podobnie jak w przypadku eliminacji szkolnych formularze testu składają się z karty zadań oraz karty 

odpowiedzi. Na karcie zadań uczeń może dowolnie dokonywać zmian i skreśleń. Podstawą do 
sprawdzenia testu przez członków Wojewódzkich Komisji Konkursowych jest karta odpowiedzi. Obie 
karty (zadań i odpowiedzi) muszą zostać podpisane przez ucznia. 

https://olimpiadasolidarnosci.pl/2019/02/etap-wojewodzki-lokalizacje-egzaminow/


 

 

c) Uczeń zobowiązany jest do przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi w czasie 60 minut trwania 
testu. 

d) Na napisanie testu uczniowie mają 60 minut. Czas biegnie od momentu rozdania formularzy testu 
wszystkim uczniom. 

e) W czasie pisania testu uczniowie nie opuszczają wyznaczonych miejsc. Wyjście z sali jest równoznaczne  
z zakończeniem pisania pracy.  

f) W przypadku, gdy uczeń skończy pracę przed wyznaczonym czasem, może oddać kartę zadań oraz 
kartę odpowiedzi i opuścić salę. 

 

 OCENA ODPOWIEDZI 

1. Punktację przeprowadza się z dokładnością do jedności. Obok numeru zadania podana jest maksymalna 
punktacja, którą uczeń może zdobyć w konkretnym zadaniu. 

2. Nie ma minimalnej ilości punktów, którą powinien zdobyć uczeń, aby awansować do ostatniego etapu 
konkursu. Punkty przyznawane są za każdą prawidłową odpowiedź. Zaznaczenie błędnej odpowiedzi nie 

skutkuje przyznaniem punktów ujemnych. 

3. Do trzeciego etapu Konkursu zostają zakwalifikowane trzy osoby z każdego województwa, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów. Trójka laureatów utworzy drużynę wojewódzką. 

4. Podczas sprawdzania prac przez Wojewódzką Komisję Konkursową, uczniowie czekają na ogłoszenie 
wyników w wyznaczonym miejscu. 

5. Po sprawdzeniu wszystkich prac i podliczeniu punktacji Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosi wyniki. 

6. W każdym przypadku, gdy uczniów, którzy zgromadzili jednakową najwyższą liczbę punktów, jest więcej 
niż troje, Wojewódzka Komisja Konkursowa zarządza przeprowadzenie dogrywki. Dogrywka zostanie 
przeprowadzona w sytuacjach, gdy: 

1. najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż troje uczniów; 
2. najwyższą liczbę punktów uzyska jeden uczeń, a kolejną najwyższą liczbą punktów uzyska więcej niż 

dwoje uczniów; 
3. najwyższą liczbę punktów uzyska dwoje uczniów, a kolejną najwyższą liczbą punktów uzyska więcej 

niż jeden uczeń; 
4. najwyższą liczbę punktów uzyskał jeden uczeń, kolejną najwyższą liczbę punktów jeden uczeń, a trzeci 

najwyższy wynik uzyska więcej niż jeden uczeń. 
 

7. W  sytuacjach przewidzianych w powyższym punkcie w dogrywce biorą udział: 
1. wszyscy uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów; 
2. wyłącznie uczniowie, którzy zdobyli kolejną najwyższą liczbę punktów; 
3. wyłącznie uczniowie, którzy zdobyli kolejną najwyższą liczbą punktów; 
4. wyłącznie uczniowie, którzy uzyskali trzeci najwyższy wynik. 

 
8. Dogrywka odbywa się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników drugiego etapu konkursu. Charakter 
dogrywki i zasady jej oceniania są takie same jak w teście poprzedzającym dogrywkę. Dogrywka trwa 20 
minut.  
 
9. Przed rozdaniem formularzy testowych dogrywki Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 
poinformuje uczniów o tym, że czas ukończenia dogrywki może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia. 
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej notują na formularzu testowym dogrywki godzinę oddania 
pracy każdego ucznia. 



 

 

10. W przypadku, gdy dogrywka nie pozwoli na wyłonienie trojga finalistów, decydująca będzie liczba 
punktów uzyskanych w etapie szkolnym. Gdyby i ten sposób wyłonienia trojga laureatów okazał się 
nieskuteczny, decydować będzie kolejność oddania formularza testowego dogrywki. 

11. Zgodnie z Regulaminem uczniowie o statusie „uczeń poza konkursem”, nie są ujęci w klasyfikacji etapu 
wojewódzkiego. Kończą swój udział na tym etapie i nie przechodzą do finału, nawet w przypadku 
otrzymania najwyższej liczby punktów. Uczniowie poza konkursem to wszyscy uczniowie, którzy nie są 
uczniami II klasy liceum lub III klasy technikum. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Organizatora: 

Fundacja Centrum Solidarności 
Maria Przybylska, Wiktor Nowak  
tel. 58 308 43 28  
e-mail: kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl 
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