REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY
WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
(WYCIĄG)
§ 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
2)
II
3) III stopień – zawody centralne (finał)
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4.2.1. Zawody I stopnia (szkolne)
Zawody I stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju, tego samego dnia
(zgodnie z terminarzem). Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w
przypadku braku – legitymację szkolną).
2. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny
z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza
o społeczeństwie.
3. Uczniowie rozwiązują test w formie tradycyjnej (papierowej) albo za pośrednictwem platformy internetowej. Rozwiązanie testu
w formie elektronicznej odbywa się w szkołach, które zadeklarowały w zgłoszeniu udziału w Olimpiadzie możliwość
zapewnienia uczniom podczas zawodów szkolnych dostępu do platformy internetowej Olimpiady. W przypadku braku takiej
deklaracji, zawody zorganizowane są w szkole w sposób tradycyjnie przyjęty.
4. W przypadku elektronicznej formy rozwiązywania testu Komitet Główny udostępnia szczegółowe zasady funkcjonowania i
korzystania z platformy internetowej Olimpiady. W przypadku tradycyjnej formy (papierowej) Komitet Główny zamieszcza test
wraz z instrukcją jego rozwiązania na stronie internetowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(http://www.owpsw.edu.pl). Test udostępniany jest do pobrania w terminie przewidzianym na jego rozwiązanie (patrz:
Terminarz). W przypadku tradycyjnej formy (papierowej) Komisja Szkolna drukuje, a następnie powiela test w ilości
odpowiadającej liczbie zgłoszonych do zawodów uczniów. Klucz do testu zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady w
godzinach popołudniowych w dniu przeprowadzenia testu.
5. Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania uczestnicy zapoznawani są z instrukcją rozwiązywania testu. Na rozwiązanie
testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas egzaminu obowiązuje również
zakaz posiadania telefonu komórkowego. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na
rozwiązanie testu.
6. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, Komisja Szkolna sprawdza prace, a następnie ustala liczbę punktów
zdobytych przez poszczególnych uczestników oraz składa pod nimi podpisy.
8. Komisja Szkolna kwalifikuje do zawodów okręgowych maksymalnie 20 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, tj. 25 punktów.
9. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników do zawodów okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy
uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie zadań najtrudniejszych. Za najtrudniejsze uważa się pierwsze zadanie w teście,
kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie. Jeżeli powyższa zasada nie daje rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria
określa Komisja Szkolna.
10. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej w sposób przyjęty tradycyjnie w danej szkole. Zgodnie z
datą określoną w terminarzu Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Okręgowego protokół wraz z testami uczestników
zakwalifikowanych do etapu okręgowego.
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4.2.2. Zawody II stopnia (okręgowe)
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Zawody II stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach (zgodnie z terminarzem). Komitet Okręgowy
przeprowadza Olimpiadę w okręgu składającym się z jednego lub kilku sąsiednich województw (zgodnie z podziałem na okręgi).
Komitet Okręgowy powołuje komisje egzaminacyjne dla każdego etapu zawodów II stopnia, a także nadaje kształt i formę
eliminacjom pisemnym i ustnym. Materiały konkursowe zawodów okręgowych opracowuje Komitet Główny i przesyła je
Komitetom Okręgowym.
O programie zawodów okręgowych Komitet Okręgowy zawiadamia Komisje Szkolne najpóźniej na 7 dni przed terminem
zawodów. Komisja Szkolna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia uczestników. Uczestnicy powinni mieć przy
sobie podczas zawodów dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).
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I etap (pisemny) zawodów okręgowych polega na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny na podstawie
programu stałego i zmiennego.
Test składa się ze zróżnicowanych zadań sprawdzających wiedzę w zakresie współczesnych procesów i zjawisk społecznopolitycznych przewidzianych w podstawie programowej do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z zakresu przedmiotów
merytorycznie związanych z tematyką zawodów oraz wiadomości określone w blokach stałym i zmiennym programu Olimpiady,
zakładającym sprawdzenie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową, ale
także zdolność uczestników do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.
Rozwiązanie testu odbywa się w tradycyjnej formie papierowej. Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję,
zawierającą zasady rozwiązywania zadań.
Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas egzaminu
obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego.
Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja przeprowadzająca I etap zawodów
okręgowych może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych
pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.
Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Uczestnicy swoje dane osobowe (na karcie uczestnika) dołączają do rozwiązanego testu
w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu
przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na
żądanie członka komisji, który zarówno kopertę jak i test oznacza tym samym kolejnym symbolem.
Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, komisja egzaminacyjna niezwłocznie sprawdza prace, a następnie ustala
liczbę punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników
Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń eliminacji okręgowych, z
zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów okręgowych Olimpiady.
Do etapu ustnego zawodów okręgowych mogą być kwalifikowani zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 50 proc. możliwych do
zdobycia punktów, tj. 25 punktów. Liczba zawodników zakwalifikowanych do etapu ustnego nie może być większa niż 20% (po
zaokrągleniu do liczb całkowitych) wszystkich uczestników. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników
do etapu ustnego przechodzą wszyscy z tą samą liczbą punktów.
Etap II zawodów okręgowych składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe, udzielanych przez uczestników przed
trzyosobową komisją egzaminacyjną. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny,
losując zestawy złożone z dwóch pytań: po jednym z bloku stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady.
Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą zawodnika po uprzednim poinformowaniu
go (patrz: § 7. regulaminu).
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.
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.
Komisja wystawia uczestnikowi oceny za każdą z odpowiedzi, a następnie łączną (uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa
pytania zestawu. 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 dłuższych form
wypowiedzi ustnej.
Punkty uzyskane za rozwiązanie testu i z odpowiedzi ustnej sumuje się. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostają zawodnicy,
którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów. Maksymalnie uczestnik może uzyskać 100 punktów.
W zawodach centralnych (III stopnia) biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe. Do zawodów
centralnych Olimpiady kwalifikuje się liczba uczestników, określana corocznie przez Komitet Główny dla danego okręgu,
proporcjonalnie do liczby szkół uczestniczących w zawodach okręgowych poprzedniej edycji. Jeśli zawodnicy danego okręgu w
poprzedniej edycji Olimpiady uzyskali status laureatów zawodów centralnych, okręg ten otrzymuje dodatkowo tyle miejsc, ilu
uczestników zdobyło status laureatów (patrz: Przydział miejsc w zawodach centralnych).
W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż przyznana okręgowi liczba miejsc, o zakwalifikowaniu
się do zawodów centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu, w drugiej –
większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku
stałego, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku zmiennego, w piątej – większa liczba punktów
zdobytych w zawodach szkolnych.
Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej oraz wysyła do szkół listę zakwalifikowanych
uczestników.
Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komitety Okręgowe wysyłają do Komitetu Głównego protokoły wraz z pracami
uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych (rozwiązane testy, protokoły z etapu ustnego według wzoru
załączonego do regulaminu i poprawnie wypełnione karty uczestnika).
Komitet Główny najpóźniej na 14 dni przed terminem zawodów centralnych zawiadamia Komitety Okręgowe, a te natychmiast
uczestników o miejscu i programie zawodów centralnych.
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c) ustnego – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Komitet Główny powołuje na każdy etap zawodów centralnych komisje egzaminacyjne bądź jury.
I etap (pisemny) zawodów centralnych polega na rozwiązaniu testu. Zadania, przygotowane przez Komitet Główny z
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
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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 albo w formie tradycyjnej (papierowej).
Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 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.
Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania testu. Jeżeli test jest
przeprowadzany w formie tradycyjnej, to dodatkowo komisja sprawdzająca wyposażana jest w kod z prawidłowymi
odpowiedziami.
Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Jeżeli test jest przeprowadzany w formie tradycyjnej, to uczestnicy dołączają swoje
dane osobowe (na karcie uczestnika wg załączonego do regulaminu wzoru) do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w
obecności członka komisji nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie
testu zawodnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie członka komisji, który
zarówno kopertę jak i test oznacza tym samym kolejnym symbolem.
Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów.
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.
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.
Zawodnicy zakwalifikowani do etapu ustnego (II etapu zawodów centralnych) uzyskują status finalisty Olimpiady.
II etap zawodów centralnych Olimpiady składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe przed trzyosobową komisją
powołaną przez Komitet Główny. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny. Losują
zestawy złożone 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.
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.
Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą zawodnika po uprzednim poinformowaniu
go (patrz: § 7. regulaminu).
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.
Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych (odpowiedzi na pytania problemowe) Komitet Główny sporządza protokół i wywiesza
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.
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.
Dziewięciu uczestników spośród laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, bierze udział w III etapie zawodów
centralnych – quizie.
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.
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.
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.
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.
Punkty uzyskane w I i II części quizu są sumowane.
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.
24. Zwycięzcą Olimpiady zostaje uczestnik, który łącznie w dwóch częściach quizu bądź w pierwszej lub kolejnej turze dogrywki
uzyskał największą liczbę punktów.
25. 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.
26. 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.
4.2.4. Konkurs o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego
1.
2.
3.

Uczestnicy zawodów centralnych mogą dodatkowo wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu
Głównego, który przeprowadzany jest po zakończeniu quizu.
Przeprowadza się losowanie trzech uczestników spośród osób, które w karcie uczestnika zawodów centralnych wyraziły chęć
wzięcia udziału w Konkursie.
Zawodnicy biorący udział w Konkursie omawiają kolejno, w czasie nie dłuższym niż 5 minut, temat zmienny Olimpiady. Jury
ocenia odpowiedzi w skali od 0 do 5 punktów. Punkty przyznane przez jurorów sumuje się. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który
uzyskał największą liczbę punktów.

§ 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:
1)
organizacji
zawodów
wszystkich
stopni
w
pomieszczeniach
łatwo
dostępnych,
2)
organizacji
noclegu
w
miejscu
dostępnym
dla
osób
niepełnosprawnych.
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.
Nagłe
zachorowania
i
wypadki
losowe
5.2.1. Organizator Olimpiady przewiduje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu przystąpienia uczestnika do zawodów tylko w
wypadku jego nagłego i ciężkiego zachorowania lub szczególnie istotnego wypadku losowego oraz pod warunkiem, że zastosowany tryb
postępowania nie wpływa na harmonogram organizacji zawodów kolejnych stopni oraz nie narusza zasady równego traktowania
uczestników
Olimpiady.
Decyzję
w
tej
sprawie
podejmuje
Komitet
Główny.
5.3.
Pokrywające
się
terminy
5.3.1.Organizator dołoży starań, by umożliwić udział w olimpiadzie uczestnikowi równolegle biorącemu udział w innej olimpiadzie, której
termin pokrywa się z terminem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 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
punktu
regulaminu
Olimpiady,
3)
korzystania
z
niedozwolonych
pomocy
lub
niesamodzielnej
pracy
podczas
egzaminu.
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, do końca kwietnia danego roku.
§ 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
decyzji:
1) Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego (patrz: Podział na okręgi), za pośrednictwem
Komisji
Szkolnej,
2)
Komitetu Okręgowego składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego, za pośrednictwem Komitetu Okręgowego,
3) komisji egzaminacyjnych/jury zawodów III stopnia (centralnych) składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego, w terminie 3
dni
od
ogłoszenia
wyników
zawodów
właściwego
stopnia.
6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w siedzibie właściwej
Komisji/Komitetu za potwierdzeniem zwrotnym. Dodatkowo uczestnik może przesłać odwołanie drogą e-mailową lub za pośrednictwem
faksu (decyduje data wysłania). Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności, dane kontaktowe oraz własnoręczny
podpis
osoby
wnoszącej
odwołanie.
6.4. Przewodniczący Komitetu Okręgowego/Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.
Dodatkowo, na wniosek uczestnika, odpowiedź może być wysłana drogą e-mailową lub za pośrednictwem faksu.

6.5.
Po
wpłynięciu
odwołania:
1) Komisja Szkolna (w przypadku odwołania wniesionego po zawodach I stopnia) lub Komitet Okręgowy (w przypadku odwołania
wniesionego po zawodach II stopnia) weryfikuje swoją decyzję po zapoznaniu się z odwołaniem oraz przesyła je niezwłocznie (wraz z pracą
pisemną lub nagraniem odpowiedzi ustnej uczestnika) i własną opinią do właściwego organu (odpowiednio Komitetu Okręgowego lub
Komitetu
Głównego).
2) Przewodniczący Komitetu Okręgowego/Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich
okoliczności wskazanych w odwołaniu. W tym celu zwraca się do komisji/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.
3) Przewodniczący Komitetu Okręgowego, rozpatrujący odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej, występuje do Przewodniczącego
Komitetu Głównego o podjęcie decyzji w sprawie odwołania w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w procesie kwalifikacji
do zawodów okręgowych, a także wówczas gdy odwołanie zawiera zastrzeżenia merytoryczne do zadań lub gdy istnieją jakiekolwiek
wątpliwości
co
do
rozstrzygnięcia
sprawy.
4) Przewodniczący Komitetu Głównego może wystąpić do niezależnych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy odwołanie, jeśli wymaga
tego
merytoryczne
rozstrzygnięcie
odwołania.
6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.
6.6.1.
Przewodniczący
Komitetu
Głównego
może
podjąć
decyzję
o:
1)
zmianie
decyzji
Komitetu
Okręgowego
(Komisji
Szkolnej)
lub
2)
anulowaniu wyników i nakazaniu powtórzenia zawodów w razie ujawnienia nieprawidłowości istotnie naruszających regulamin
olimpiady.
6.6.2. O podjętej decyzji Komitet Główny informuje uczestnika Olimpiady wnoszącego odwołanie, dyrektora szkoły, do której uczestnik
uczęszcza, a także właściwy Komitet Okręgowy. W razie anulowania wyników i nakazania powtórzenia zawodów o podjętej decyzji
informowane
są
wszystkie
zainteresowane
strony.
6.7. W ciągu 30 minut od zakończenia kolejnego etapu zawodów okręgowych lub centralnych uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do
protokołu z zawodów (w tym swojej pracy pisemnej) oraz – w razie uzasadnionych zastrzeżeń – zgłoszenia skargi do Przewodniczącego
odpowiednio: Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego na ogłoszone wyniki kwalifikacji do kolejnego etapu zawodów.
Przewodniczący Komitetu Okręgowego/Głównego wzywa komisję egzaminacyjną/jury do niezwłocznej weryfikacji wyników i – w razie
stwierdzenia oczywistej pomyłki – zmiany swojej decyzji.
§ 7. Rejestracja przebiegu etapu ustnego zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)
7.1. Zawody II stopnia (okręgowe) oraz 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 podczas zawodów II stopnia przechowywane są w siedzibach Komitetów Okręgowych, a podczas zawodów
III stopnia – 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, a także
właściwy
w
sprawie
Komitet
Okręgowy
(celem
przekazania
do
Komitetu
Głównego).
7.5. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio.

realizator: Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 20 234, fax: (22) 55 22 941
ie.wdinp@uw.edu.pl

