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REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O MÓZGU 

UWAGI OGÓLNE 

1. Podstawę do przeprowadzenia IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu 

stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 

roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie zasad zawartych w rozporządzeniu 

wymienionym w pkt. 1 i odnosi się wyłącznie do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 

Mózgu. 

3. Organizatorami IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu są Pomorskie 

Towarzystwo Neurokognitywistyczne w Szczecinie i V Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Asnyka w Szczecinie.  

4. IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu jest objęta patronatem i wsparciem 

merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie . 

5. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu jest organizowana corocznie dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 

uzupełniających liceów ogólnokształcących.  

6. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:  

I stopień – szkolny (w szkołach ponadpodstawowych); 

II stopień – okręgowy; 

III stopień – centralny. 

O wynikach, jakie osiągnęli poszczególni uczestnicy Olimpiady są zawiadamiane ich 

szkoły, w przypadku zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne, II stopnia przez 

Komitety Okręgowe i III stopnia – przez Komitet Główny. 

ROZDZIAŁ I – OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR 

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora 

1.1. Organizatorami V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu są Pomorskie 

Towarzystwo Neurokognitywistyczne w Szczecinie i V Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Asnyka w Szczecinie  

1.2. Organizatorzy współpracują w zakresie organizacji Olimpiady z Pomorskim 

Uniwersytetem  Medycznym w Szczecinie. 

1.3. Za organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Mózgu odpowiedzialny jest 

Komitet Główny powołany przez Organizatorów 

Adres:  V LO ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 Szczecin tel. 91 4232802 

Adres e-mail:  olimpiadawom@gmail.com 

Strona internetowa: www.owom.ct8.pl  www. ptnk.ct8.pl/olimpiada 
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1.3. Do zadań Organizatorów należy: 

1. przygotowanie zadań na poszczególne etapy Olimpiady, 

2. współpraca z Centrum Egzaminów Testowych PUM w sprawie organizacji 

przeprowadzenia egzaminów testowych poszczególnych etapów V Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Mózgu.  

3. realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji 

programowej, 

4. organizacja sieci okręgów, 

5. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych, 

instrukcji, testów i zagadnień egzaminacyjnych, organizacja procesu zgłoszeń), 

6. zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, 

7. organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, 

8. organizacja zawodów centralnych i uroczystego zakończenia Olimpiady, 

9. prowadzenie rozliczeń finansowych, 

10. komunikacja z uczestnikami, 

11. rozwiązywanie problemów i sporów, 

12. działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę. 

1.4. Organizator ma prawo do: 

1. anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów 

w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości, 

2. wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin Olimpiady, 

3. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i 

jej uczestników, 

4. reprezentowania Olimpiady na zewnątrz, 

5. nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami), 

6. organizowania jednorazowych okolicznościowych konkursów tematycznych. 

1.5. Organizator powierza realizację swoich zadań i uprawnień Komitetowi Głównemu. 

1.6  Zadaniem Patrona Olimpiady jest:  

1. Wsparcie merytoryczne poprzez zapewnienie udziału w organizacji Olimpiady pracowników 

naukowo-dydaktycznych  PUM, w tym Samodzielnej Pracowni Neurokognitywistyki 

Stosowanej i Logopedii Klinicznej PUM. 

2. Udostepnienie platformy Centrum Egzaminów Testowych - CET PUM do przeprowadzenia 

zawodów I, II i III stopnia i nadzór technicznych nad ich przeprowadzeniem. 

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady 

2.1. Struktura organizacyjna Olimpiady obejmuje Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz 

Komitety Szkolne. 

2.2. Komitet Główny: 
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2.2.1. W skład Komitetu Głównego wchodzą członkowie Pomorskiego Towarzystwa 

Neurokognitywistycznego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie. 

2.2.2. Komitet Główny składa się z: Prezydium Komitetu Głównego (przewodniczący i 

dwóch zastępców przewodniczącego), sekretarza oraz pozostałych członków.  

2.2.3. Przewodniczącym Komitetu Głównego jest Przewodniczący Pomorskiego 

Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje 

pozostały skład Komitetu.  

2.2.4. Komitet Główny wykonuje obowiązki Organizatora Olimpiady, w szczególności: 

1. decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, w tym opracowuje program Olimpiady i 

przygotowuje materiały konkursowe na poszczególne etapy Olimpiady, 

2. przekazuje materiały konkursowe komisjom przeprowadzającym zawody w sposób 

uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów, 

3. koordynuje działania przygotowawcze do przeprowadzenia Olimpiady na każdym jej 

szczeblu, 

4. przeprowadza zawody III stopnia oraz podaje do publicznej wiadomości ich wyniki, 

5. rozstrzyga spory wynikające z kwestii merytorycznych, w tym podejmuje decyzje w 

sprawie odwołań od decyzji Komisji Okręgowych i Komisji Szkolnych, 

6. wydaje zaświadczenia uczestnikom o uzyskanym statusie laureata i finalisty 

Olimpiady, 

7. prowadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady, w tym:  

o dokumentację w sprawie powołania Olimpiady, 

o prace pisemne uczestników zawodów trzeciego stopnia (z zawodów trzeciego 

stopnia i z zawodów drugiego stopnia) z ostatnich 2 lat, 

o informatory Olimpiady i tematy zawodów, 

o listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady, 

o rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskanym statusie laureata i finalisty 

Olimpiady. 

2.2.5. Komitet Główny realizuje uprawnienia Organizatora. W szczególności ma prawo do: 

1. zmiany decyzji Komisji Okręgowej i Komisji Szkolnej w przypadku uznania 

odwołania wniesionego przez uczestnika za zasadne, 

2. weryfikacji z własnej inicjatywy i w uzasadnionym wypadku decyzji Komitetu 

Okręgowego lub Komisji Szkolnej, 

3. anulowania wyników poszczególnych etapów i nakazywania powtórzenia zawodów w 

razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości, 

4. wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu, 

5. podejmowania decyzji nieobjętych niniejszym regulaminem. 

2.3. Komitety Okręgowe: 

2.3.1. W skład Komitetów Okręgowych wchodzą członkowie Pomorskiego Towarzystwa 

Neurokognitywistycznego, pracownicy naukowo-dydaktyczni i ewentualnie administracyjni 

Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie - patrona Olimpiady oraz 

Koordynatorzy Szkolni zajmujący się problemami związanymi tematycznie z Olimpiadą.  
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2.3.2. Przewodniczącego i sekretarza Komitetu Okręgowego powołuje oraz odwołuje Komitet 

Główny, który także zatwierdza zaproponowany przez przewodniczącego skład Komitetu 

Okręgowego. 

2.3.3. Do obowiązków Komitetu Okręgowego należy: 

1. podanie wyników etapu okręgowego do wiadomości uczestników, 

2. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych uczestników Olimpiady, by nie 

miały do nich dostępu osoby nieuprawnione, 

2.4. Komisje Szkolne: 

2.4.1. Komisja Szkolna powoływana jest przez dyrektora szkoły spośród grona 

pedagogicznego. Przewodniczącego Komisji wyznacza dyrektor szkoły. 

2.4.2. Do obowiązków Komisji Szkolnej należy: 

1. sporządzanie listy uczniów zainteresowanych uczestnictwem w Olimpiadzie i 

przesyłanie zgłoszenia szkoły do Komitetu Głównego, 

2. przekazania informacji uczniom o rejestracji uczestnictwa w V Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu   

3. podanie wyników do wiadomości uczestników, 

4. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych uczestników Olimpiady, by nie 

miały do nich dostępu osoby nieuprawnione, 

ROZDZIAŁ II – ORGANIZACJA OLIMPIADY 

§ 3. Uczestnicy Olimpiady 

3.1. Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych zainteresowani 

tematyką związaną z Olimpiadą. 

3.3. By wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien zgłosić swój udział w szkole, do 

której uczęszcza. 

3.3.1. Zgłoszenie w szkole odbywa się zgodnie z następującą procedurą: 

1. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i 

warunkach udziału w Olimpiadzie. 

2. Nauczyciel przedmiotu  lub wychowawca klasy informuje o zainteresowaniu 

ucznia/ów udziałem w Olimpiadzie dyrektora szkoły, który powołuje Komisję 

Szkolną z Koordynatorem Szkolnym Olimpiady.  

3. Komisja Szkolna lub Koordynator Olimpiady zgłasza Szkołę do uczestnictwa w 

Olimpiadzie zgodnie z datą określoną w terminarzu i na formularzu według wzoru nr 

1 do Komitetu Głównego.  

4.  Komisja przesyła zgłoszenie szkoły do Komitetu Głównego. Zgłoszenie może być 

przesłane drogą e-mailową, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), 

lub za pośrednictwem faksu (decyduje data wysłania). 
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3.3.2. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się Olimpiady, 

może on do niej przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W razie napotkania 

trudności uczeń zgłasza swój udział w Olimpiadzie do Sekretarza Komitetu Głównego, który 

podejmuje starania o zapewnienie w innej szkole uczestnictwa ucznia w zawodach I stopnia. 

3.4. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do: 

1. przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, 

2. realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, 

3. informowanie Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w 

Olimpiadzie, szczególnie w nagłych wypadkach, o nieprawidłowościach w procedurze 

przeprowadzania Olimpiady, zastrzeżeniach do pracy komisji/jury Olimpiady na 

różnych jej szczeblach, 

4. podpisania oświadczenia, w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice lub 

opiekunowie, o zapoznaniu się z regulaminem Olimpiady – załącznik nr 1  

5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany przesłać podpisany 

załącznik nr 1 w formie skanu na adres e-mail olimpiadawom@gmail.com lub pocztą 

na adres Organizatora Olimpiady. 

3.5. Uczestnik ma prawo do: 

1. dobrowolnego udziału w Olimpiadzie na równych zasadach przewidzianych dla 

wszystkich uczestników, 

2. informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia, warunkach udziału w zawodach, 

3. zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów, w których uczestnik bierze 

udział, 

4. informacji o wynikach zawodów, 

5. zapoznania się ze swoją pracą, bez możliwości powielania, fotografowania, na 

wszystkich etapach Olimpiady podczas trwania zawodów danego stopnia, 

6. wnoszenia zastrzeżeń i składania odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnych/jury, 

Komitetu Okręgowego i Komitetu Głównego (patrz: § 6 regulaminu). 

§ 4. Organizacja zawodów 

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny. 

4.1.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady. 

4.2. Zawody są trójstopniowe: 

1. I stopień – zawody szkolne, 

2. II stopień – zawody okręgowe, 

3. III stopień – zawody centralne (finał). 

4.2.1. Zawody I stopnia (szkolne) 

1. Zawody I stopnia - szkolne V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu 

przeprowadzane są w macierzystej szkole uczestnika Olimpiady w miejscu 

wyznaczonym przez Koordynatora szkolnego, w którym istnieje niezakłócony dostęp 

do internetu. 

mailto:olimpiadawom@gmail.com
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2. W zależności od sytuacji epidemicznej, po ogłoszeniu przez Komitet Główny 

Olimpiady -zawody szkolne mogą odbywać się w domu uczestnika Olimpiady.  

3. Zawody I stopnia organizowane są przez Centrum Egzaminów Testowych -  CET 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i odbywają się zdalnie za 

pośrednictwem internetu. tego samego dnia zgodnie z terminarzem ustalonym przez 

CET PUM. Uczestnicy powinni dokonać rejestracji elektronicznie uczestnictwa w V 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu za pośrednictwem formularza 

rejestracyjnego dostarczonego do  macierzystej szkoły uczestnika w postaci linku i 

dalej przekazanego uczestnikowi przez Koordynatora Szkolnego Olimpiady lub 

Dyrektora Szkoły. Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest również na 

stronie internetowej: owom.ct8.pl  lub ptnk.ct8.pl oraz cet.pum.edu.pl  

4. Po zarejestrowaniu każdy uczestnik Olimpiady otrzyma drogą elektroniczną na 

podany w formularzu rejestracyjnym swój adres e-mail unikalny, indywidualny kod, 

login i hasło dostępu do Platformy CET na której będzie dostęp do testu 

egzaminacyjnego zawodów etapu szkolnego. 

5. Indywidualny kod, login i hasło dostępu przypisane są tylko do jednej osoby. 

Zabronione jest przekazywanie uzyskanych  kodów dostępu loginów i haseł osobom 

trzecim. 

6. CET PUM może zmienić login i hasło dostępu do Platformy dla indywidualnego 

użytkownika wyłącznie na jego pisemną prośbę, po jego osobistym uwiarygodnieniu. 

7. Do uczestnictwa w etapie szkolnym Olimpiady wymagany jest komputer osobisty 

połączony z internetem, posiadający czynną kamerę internetową.  

8. Zawody szkolne, przeprowadzane przez CET PUM polegają na rozwiązaniu na 

ekranie komputera osobistego testu przygotowanego przez Komitet Główny z 

programu stałego Olimpiady w zakresie biologii i anatomii, chemii i fizyki mózgu 

relacji nauk humanistycznych, filozofii i sztuki z mózgiem oraz sprawdzającego 

wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotów biologia, 

chemia i fizyka. 

9. Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania ukazujące się na ekranie 

komputerowym uczestnicy zapoznają są z instrukcją rozwiązywania testu. Na 

rozwiązanie testu przeznacza się  60 minut. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy, w 

tym literatury, urządzeń elektronicznych i osób drugich  w trakcie rozwiazywania 

testu jest niedozwolone. Podczas egzaminu każdy uczestnik może  być poproszony 

przez organizatora o przerwanie egzaminu testowego i natychmiastowego pokazania 

za pomocą kamery internetowej obrazu otoczenia stanowiska przy którym uczestnik 

rozwiązuje test. Obraz video z kontroli internetowej stanowiska zostanie zapisany. W 

przypadku stwierdzenia rażących uchybień ( obecność osób i przedmiotów w miejscu 

rozwiązywania testu wskazujących na ich czynną pomoc w trakcie rozwiązywania 

testu przez uczestnika ), przeprowadzający kontrolę niezwłocznie przekazuję 

informację o tym zdarzeniu Organizatorowi. Organizator może zdyskwalifikować 

uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z 

niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na 

rozwiązanie testu. Na czas kontroli internetowej stanowiska, zegar odmierzający czas 

zostanie zatrzymany, a po jej zakończeniu wznowiony. 

10. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 40 punktów.  

11. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu dostęp internetowy do testu 

zostanie automatycznie zablokowany.   

12. Poprawne odpowiedzi na pytania testowego etapu szkolnego  zostaną opublikowane 

na stronie Olimpiady po zakończeniu egzaminu wszystkich uczestników. 
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13. Komitet Główny Olimpiady kwalifikuje do zawodów okręgowych wszystkich 

uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem 

uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 

50 proc. możliwych do zdobycia punktów, czyli  20 punktów.  

14. Zgodnie z datą określoną w terminarzu, Komitet Główny Olimpiady sporządza 

protokół z wynikami testu w formie uchwały i ogłasza na stronie internetowej 

olimpiady listę uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Listę 

zakwalifikowanych otrzymują również Koordynatorzy szkolni. Koordynatorzy szkolni  

przekazują  wyniki I etapu szkolnego do wiadomości publicznej w sposób przyjęty 

tradycyjnie w danej szkole.  

 

4.2.2. Zawody II stopnia (okręgowe) 

1. Zawody II stopnia – okręgowe V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu 

przeprowadzane są w siedzibie Okręgu w miejscu wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Komisji Okręgowej Olimpiady, w którym istnieje niezakłócony 

dostęp do internetu. 

2. W zależności od sytuacji epidemicznej, po ogłoszeniu przez Komitet Główny 

Olimpiady -zawody okręgowe mogą odbywać się w macierzystej szkole lub w domu 

uczestnika etapu okręgowego Olimpiady.  

3. Zawody II stopnia organizowane są przez Centrum Egzaminów Testowych -  CET 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i odbywają się zdalnie za 

pośrednictwem internetu. tego samego dnia zgodnie z terminarzem ustalonym przez 

CET PUM.  

4. Unikalny, indywidualny kod dostępu uzyskany podczas rejestracji do zawodów etapu 

szkolnego  posłuży do dostępu do testu egzaminacyjnego zawodów etapu 

okręgowego. 

5. Do uczestnictwa w etapie okręgowym Olimpiady wymagany jest komputer osobisty 

połączony z internetem, posiadający czynną kamerę internetową.  

6. Olimpiada na poziomie okręgowym przeprowadzana przez CET PUM polega na 

rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny. 

7. Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania ukazujące się na ekranie 

komputerowym uczestnicy zapoznają są z instrukcją rozwiązywania testu. Na 

rozwiązanie testu przeznacza się 70 minut. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy, w 

tym literatury, urządzeń elektronicznych i osób drugich  w trakcie rozwiazywania 

testu jest niedozwolone. Podczas egzaminu każdy uczestnik może  być poproszony 

przez organizatora o przerwanie egzaminu testowego i natychmiastowego pokazania 

za pomocą kamery internetowej obrazu otoczenia stanowiska przy którym uczestnik 

rozwiązuje test. Obraz video z kontroli internetowej stanowiska zostanie zapisany. W 

przypadku stwierdzenia rażących uchybień  ( obecność osób i przedmiotów  w 

miejscu rozwiązywania testu wskazujących na ich czynną pomoc w trakcie 

rozwiązywania testu przez uczestnika ), przeprowadzający kontrolę niezwłocznie 

przekazuję informację o tym zdarzeniu Organizatorowi. Organizator może 

zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, 

korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu 

przeznaczonego na rozwiązanie testu. Na czas kontroli internetowej stanowiska, zegar 

odmierzający czas zostanie zatrzymany, a po jej zakończeniu wznowiony. 

8. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów.  
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9. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu dostęp internetowy do testu 

zostanie automatycznie zablokowany.   

10. Poprawne odpowiedzi na pytania testowego etapu szkolnego  zostaną opublikowane 

na stronie Olimpiady po zakończeniu egzaminu wszystkich uczestników. 

11. Komitet Główny Olimpiady kwalifikuje do zawodów centralnych III stopnia 60 

uczestników,  którzy zdobyli największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby 

punktów u większej liczby zawodników do kolejnego etapu przechodzą wszyscy z tą 

samą liczbą punktów.  

12. Zgodnie z datą określoną w terminarzu, Komitet Główny Olimpiady sporządza 

protokół  z wynikami testu  II etapu Olimpiady i podaje listę uczestników 

zakwalifikowanych do etapu centralnego. Koordynatorom szkolnym. Koordynatorzy 

szkolni przekazują  wyniki II etapu do wiadomości publicznej w sposób przyjęty 

tradycyjnie w danej szkole. Wyniki etapu okręgowego i lista osób zakwalifikowanych 

do etapu centralnego zostanie umieszczona w formie uchwały na stronie internetowej 

olimpiady. 

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

zawiadamia Koordynatorów Szkolnych a Koordynatorzy  natychmiast uczestników o 

miejscu i programie zawodów centralnych. 

      4.2.3. Zawody III stopnia (centralne) 

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

a) pisemnego – rozwiązanie testu  

b) ustnego – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe; 

2. Komitet Główny powołuje na każdy etap zawodów centralnych komisje 

egzaminacyjne bądź jury 

3. Pierwsza część pisemna- testowa III Etapu Centralnego Olimpiady odbędzie się w 

wyznaczonym terminie zgodnym z terminarzem  w salach egzaminacyjnych Centrum 

Egzaminów Testowych PUM w Szczecinie przy alei Powstańców Wielkopolskich 20  

4. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, po ogłoszeniu przez Komitet Główny 

Olimpiady -zawody części pisemnej Etapu Centralnego mogą odbywać w trybie 

zdalnym przeprowadzonym przez CET PUM w szkole macierzystej lub domu 

uczestnika w wyznaczonym terminie, poprzedzającym część drugą - ustną Etapu 

Centralnego  

5. I etap (pisemny) zawodów centralnych polega na rozwiązaniu testu. Zadania, 

przygotowane są przez Komitet Główny  

6. Na rozwiązanie testu przeznacza się  50 minut. Rozwiązanie testu odbywa się w 

warunkach kontrolowanej samodzielności. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest 

niedozwolone. Podczas egzaminu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu 

komórkowego. Komisja egzaminacyjna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi. 

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

rozwiązywania testu.  

8. Uczestnicy wypełniają testy  używając  unikalnego  indywidualnego kodu dostępu do 

Olimpiady nadanego podczas I etapu szkolnego Olimpiady.  

9. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy 

zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie 

członka komisji  
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10. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie  40 punktów. 

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

uczestników, komisja egzaminacyjna odtajnia dane osobowe, sporządza protokół, a 

następnie podaje wyniki do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń eliminacji 

centralnych, z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów 

centralnych Olimpiady.  

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

Olimpiady Komitet Główny kwalifikuje  10 uczestników, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników 

do kolejnego etapu przechodzą wszyscy z tą samą liczbą punktów. 

13. Zawodnicy zakwalifikowani do etapu ustnego (II etapu zawodów centralnych) 

uzyskują status finalisty Olimpiady. 

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

problemowe przed dwoma  3-5 osobową komisjami powołaną przez Komitet Główny. 

Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet 

Główny. Zawodnicy losują komisje i zestawy złożone z 2 pytań.    

15. Na przygotowanie się do odpowiedzi przeznacza się uczestnikowi 10 minut, a na 

odpowiedź na każde z pytań do 10 minut. Uczestnik przygotowuje się do odpowiedzi 

w trakcie udzielania odpowiedzi przez innego uczestnika. 

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

zawodnika po uprzednim poinformowaniu go (patrz: § 7. regulaminu).   

17. Członkowie Komisji egzaminacyjnej  wystawiają uczestnikowi oceny za każdą z 

odpowiedzi, a następnie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej podaje 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. 

18. Zwycięzcami – Laureatami Olimpiady zostaje dwóch uczestników ( po jednym 

wyłonionym z każdej Komisji ), którzy łącznie w dwóch częściach zawodów 

centralnych uzyskał największą liczbę punktów. 

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

dwóch częściach etapu centralnego, a w przypadku ich równości decyduje liczba 

punktów zdobytych w części testowej etapu centralnego Olimpiady oraz w dalszej 

kolejności, liczba punktów zdobytych w teście etapu okręgowego lub szkolnego.  

§ 5. Przepisy szczegółowe 

5.1. Udział osób niepełnosprawnych 

5.1.1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach 

organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób 

niepełnosprawnych, w szczególności organizacji zawodów wszystkich stopni w 

pomieszczeniach łatwo dostępnych, 
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5.1.2. Komisje egzaminacyjne zawodów wszystkich stopni zobowiązane są do stworzenia 

równych warunków udziału dla uczestników z ograniczoną sprawnością. Komisja bierze pod 

uwagę w przeprowadzaniu i ocenianiu egzaminu przedstawione przez uczestnika 

zaświadczenie o dysfunkcji, a w przypadku jeśli to uzasadnione, zapewnia dodatkowy czas na 

rozwiązanie testu/odpowiedź ustną. 

5.2. Pokrywające się terminy 

5.2.1.Organizator dołoży starań, aby umożliwić udział w Olimpiadzie uczestnikowi 

równolegle biorącemu udział w innej olimpiadzie, której termin pokrywa się z terminem 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu, o ile w danych warunkach będzie to możliwe. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Komitet Główny. 

5.4. Dyskwalifikacja 

5.4.1.Organizator upoważnia Komitet Główny, Komitety Okręgowe i Komisje Szkolne do 

podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia uczestnika z dalszego udziału w zawodach w 

wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego postępowaniu, w szczególności: 

1. nieprzystąpienia do zawodów bez istotnego powodu, 

2. naruszenia  przepisów regulaminu Olimpiady, 

3. korzystania z niedozwolonych pomocy lub niesamodzielnej pracy podczas 

uczestnictwa w zawodach poszczególnych stopni. 

 

5.5. Odebranie uprawnień 

5.5.1. Komitet Główny może podjąć decyzję o odebraniu laureatowi lub finaliście olimpiady 

uprawnień w wypadku wykrycia już po zakończeniu zawodów nieprawidłowości w 

postępowaniu uczestnika oznaczających jego dyskwalifikację.  

§ 6. Tryb odwoławczy 

6.1. Uczestnik, w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny, który 

uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi 

lub zawody zostały przeprowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia 

odwołania. 

6.2. Odwołanie  od wyniku zawodów I, II i III stopnia składa się do Komitetu Głównego w 

terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. 

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego) lub osobiście w siedzibie  Organizatora ( § 1 pkt 1.3 )  Uczestnik może przesłać 

odwołanie w postaci skanu pisma drogą e-mailową na adres Organizatora (decyduje data 

wysłania). Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności, dane 

kontaktowe oraz własnoręczny podpis osoby wnoszącej odwołanie. 

6.4. Komitet Główny rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym 

terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź 
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udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na wskazany adres . Na wniosek 

uczestnika, odpowiedź może być wysłana drogą e-mailową na wskazany adres. 

6.5 Komitet Główny  może wystąpić do niezależnych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy 

odwołanie, jeśli wymaga tego merytoryczne rozstrzygnięcie odwołania. 

6.5. Komitet Główny  może podjąć decyzję o: 

1. zmianie wyniku indywidualnego uczestnika. 

2. anulowaniu wyników i nakazaniu powtórnego przeliczenia wyników lub powtórzenia 

zawodów w razie uznania odwołania lub ujawnienia nieprawidłowości istotnie 

naruszających regulamin Olimpiady. 

6.6.  O podjętej decyzji Komitet Główny informuje uczestnika Olimpiady wnoszącego 

odwołanie, dyrektora szkoły, koordynatora  szkolnego do której uczestnik uczęszcza,  

6.7 W razie anulowania wyników i nakazania powtórzenia zawodów o podjętej decyzji 

informowane są wszystkie zainteresowane strony. 

6.7. W ciągu dwóch dni od podania do wiadomości wyników kolejnego etapu zawodów 

uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swojej testu za pomocą  indywidualnego kodu 

dostępu do  platformy egzaminacyjnej CET PUM.  

§ 7. Rejestracja przebiegu etapu ustnego zawodów centralnych (III stopnia) 

7.1. Zawody III stopnia (centralne) są w części ustnej rejestrowane. 

7.2. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika po uprzednim poinformowaniu 

go. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z udziału w danym etapie, pozbawia jednak 

możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny. 

7.3. Zarejestrowane odpowiedzi przechowywane są w siedzibie Komitetu Głównego, przez 5 

lat od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie tego czasu zarejestrowane nagrania są niszczone. 

7.4. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji 

wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego. Z prawa 

dostępu do zarejestrowanego nagrania odpowiedzi uczestnika korzysta Komitet Główny.  

7.5. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio. 

ROZDZIAŁ III – UPRAWNIENIA I NAGRODY 

§ 8. Nagrody i uprawnienia 

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy: 

1. finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który został zakwalifikowany do etapu 

ustnego (II etapu zawodów centralnych), 

2. laureaci to  dwóch  najlepszych zawodników spośród finalistów olimpiady. 
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8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn.zm.). 

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). 

8.4. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na 

studia. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów i 

finalistów olimpiad stopnia centralnego określają senaty uczelni na okres co najmniej trzech 

lat, zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

8.5. Laureatom olimpiady przysługują nagrody, których wartość uzależniona jest od 

wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.  

8.6. Finalistom olimpiady przysługują nagrody książkowe. 

8.7. W miarę możliwości finansowych organizatora nauczyciele przygotowujący laureatów 

otrzymują upominki rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele przygotowujący finalistów – 

pamiątkowe dyplomy. 

ROZDZIAŁ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny 

w porozumieniu z organizatorami. 

§11. Wszystkie osoby biorące udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb Olimpiady zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi 

zmianami) oraz na zamieszczenie wyniku na stronie internetowej Olimpiady.  

§ 12.  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Organizator zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia zawodów V etapu Olimpiady za pośrednictwem środków  bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość,  w szczególności audio-video  zapewniającego 

bezpośrednia transmisję w czasie rzeczywistym z uczestnikami.   

§ 13. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania  Olimpiady lub jej zakończenia na każdym etapie w oparciu o wyniki danego 

zakończonego etapu.  

 

 


