Załącznik do Komunikatu Organizacyjnego
Komitetu Głównego Olimpiady Nr 1
z 12 września 2017 r.
Szanowni Nauczyciele
Ze względu na fakt, że tegoroczna olimpiada, uzyskała charakter przedmiotowej, tj. dającej
laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii i rozgrywana będzie na
podstawie zmodyfikowanego regulaminu, dlatego pozwalamy sobie przedłożyć Państwu do
wiadomości:
a) Wyciąg z regulaminu Olimpiady (dotyczący zasad organizacji zawodów szkolnych) oraz
b) Informację o sposobie uzyskania zestawu zadań do zawodów szkolnych.
a) Wyciąg z Regulaminu Olimpiady
Rozdział V.
1. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (później
ponadpodstawowych), zainteresowani tematyką i celami Olimpiady.
2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą
komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ostatnich klas ośmioletniej
szkoły podstawowej.
3. Uczestnikami Olimpiady mogą być także uczniowie z polskich/polonijnych szkół
odpowiadających ww. stopniom organizacyjnym spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy z tych szkół tworzą strukturę odrębnego okręgu, z pominięciem zawodów
międzyszkolnych. Rolę komitetu okręgowego pełni dla nich Komitet Główny Olimpiady.
4. Nauczyciel prowadzący, po przeprowadzeniu kwalifikacji (zawodów) szkolnych, zgłasza
uczniów wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Olimpiady.
Każdy nauczyciel do zawodów szkolnych może zgłosić dowolną liczbę uczniów z
jednej szkoły.
5. Uczestnik przystępując do Olimpiady zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu
i terminarza Olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania
nauczyciela prowadzącego o wszelkich sprawach, zdarzeniach i zastrzeżeniach
związanych ze swoim udziałem w Olimpiadzie lub dotyczących jej przebiegu.
Rozdział VI.
1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i przeprowadzane są w trybie:
a) zawodów szkolnych (I stopnia) w terminie do 30 października;
b) zawodów międzyszkolnych (rejonowych – II stopnia) w terminie do końca roku
kalendarzowego;
c) zawodów okręgowych (wojewódzkich – III stopnia) w terminie do 15 marca;
d) zawodów centralnych (finałowych), I część – w terminie do 1 kwietnia i II część – w
czerwcu.
2. Terminy przeprowadzenia zawodów ustala Komitet Główny i ogłasza w komunikacie
organizacyjnym. Zawody odbywają się równocześnie w całym kraju, tego samego dnia
zgodnie z terminarzem.
3. Zadania niezbędne do przeprowadzenia zawodów wszystkich szczebli są opracowywane i
recenzowane przez komisje powołane przez Komitet Główny. Komitet Główny przekazuje je
komisjom przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione
ujawnienie przed rozpoczęciem zawodów każdego stopnia. Zadania:
a) dla zawodów szkolnych (I stopnia) – udostępniane są na serwerze Olimpiady w
dniu przeprowadzenia zawodów szkolnych;
[…]
4. Prace i zadania oraz odpowiedzi ustne oceniają:

a) Szkolne komisje egzaminacyjne powołane przez dyrektorów szkół;
5. W trakcie zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, innych
środków porozumiewania się na odległości oraz elektronicznych nośników pamięci.
Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy powinni posiadać legitymację szkolną. W
części ustnej zawodów uczniowie mogą korzystać z notatek przygotowanych w czasie
między wylosowaniem pytań a przystąpieniem do odpowiedzi, ale nie mogą ograniczyć
się do ich odczytania.
6. Zawody szkolne (I stopnia) przeprowadzają szkolne komisje egzaminacyjne, na
następujących zasadach:
a) zawody polegają na rozwiązaniu zadań pisemnych pobranych z Sekretariatu Olimpiady
oraz odpowiedzi na pytania w części ustnej;
b) zadania pisemne dotyczą bloku zmiennego programu olimpiady, mają charakter testu
złożonego z pytań zamkniętych, na którego rozwiązanie przeznaczone jest 90 min. Na
część ustną składają się dwa pytania przygotowane przez komisję szkolną: – jedno z
zakresu bloku zmiennego, drugie z zakresu bloku stałego programu Olimpiady;
c) szkolne komisje kwalifikują do zawodów międzyszkolnych (II stopnia) nie więcej niż 5
uczniów każdego nauczyciela przygotowującego, którzy uzyskali najwyższą liczbę i
przekroczyli próg 60% punktów w kwalifikacjach obejmujących część pisemną i ustną.
Zakwalifikowanie do zawodów międzyszkolnych większej liczby uczestników z danej
szkoły jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów
przez dwóch lub więcej uczestników.
b) Informację o sposobie uzyskania zestawu zadań do zawodów szkolnych
Szanowni Nauczyciele
Ze względu na fakt iż zawody szkolne w roku bieżącym są rozgrywane pierwszy raz na
podstawie nowego regulaminu, bardzo prosimy o:
1) Dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres olimpiada@muzeumpilsudski.pl – adresu
mailowego szkoły na który 25 października 2017 r. w środę zostaną przesłane zadania
pisemne, które prosimy zachować w tajemnicy do dnia następnego tj. rozgrywania zawodów
szkolnych. Zadania przesyłane będą wyłącznie na adres szkoły, a nie adresy prywatne
nauczycieli.
2) Dopisanie na zgłoszeniu, czy chcielibyście Państwo skorzystać z zestawu pytań na część
ustną, dotyczących bloku zmiennego (tj. tegorocznej tematyki Olimpiady Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.) oraz
bloku stałego (tj. podstawy programowej).

