
 
 

Instrukcja do TESTU i PREZENTACJI 
eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 

 
 
Zgodnie z pkt. 4.9.1 Regulaminu VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie eliminacje centralne odbywają się w siedzibie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i składają się z dwóch etapów organizowanych tego samego dnia:  
- I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy zawierającego 20 pytań przygotowanych przez Komisję Centralną – TEST WIEDZY,  
- II etap polega na indywidualnym publicznym przedstawieniu i dokonaniu obrony przed Komisją Centralną wcześniej przygotowanej 
prezentacji oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania z zakresu hasła zmiennego Olimpiady – PREZENTACJE. 

 
1. Do zawodów mogą przystąpić jedynie osoby zakwalifikowane do udziału w eliminacjach centralnych. 
2. Eliminacje centralne rozpoczną się o godz. 9.00, 10 maja br.  
3. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu wiedza  

o społeczeństwie, ujętych w części stałej programu Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie w stopniu wystarczającym 
do uzyskania oceny celujące na zakończenie nauki przedmiotu oraz bardzo dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej 
programu Olimpiady. 

I etap – TEST WIEDZY 
 

4. Na rozwiązanie testu przeznacza się 30 minut.  
5. Test składa się z 20 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności (10 łatwiejszych i 10 trudniejszych) i wadze punktów (patrz  

pkt. 8 i 9).  
6. Test składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 
7. Rozwiązując test należy wybrać odpowiedź/odpowiedzi lub pole „nie udzielam odpowiedzi”, poprzez kliknięcie w „○”  

przy wybranej odpowiedzi. 
8. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania łatwiejsze zawodnik otrzymuje +1 punkt, za wskazanie nieprawidłowej 

odpowiedzi oraz za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi” zawodnik uzyskuje 0 punktów. 
9. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania trudniejsze zawodnik otrzymuje +2 punkty, za wskazanie nieprawidłowej 

odpowiedzi oraz za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi” zawodnik uzyskuje 0 punktów. 
10. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi ani pola „nie udzielam odpowiedzi” traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi. 
11. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów.  
12. Komisja Centralna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia 

warunków formalnych określonych w Regulaminie i niniejszej instrukcji. 
13. Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zabronione jest korzystanie podczas zawodów z telefonu 

komórkowego, z innego urządzenia telekomunikacyjnego, z urządzenia liczącego lub z urządzenia posiadającego wbudowaną 
pamięć oraz korzystanie z książek, słowników, notatek 
 

II etap – PREZENTACJE 
 

14. Warunkiem przystąpienia zawodnika do II etapu eliminacji centralnych jest przesłanie przez niego najpóźniej do 4 maja 2022 r. 
(włącznie) prezentacji przygotowanej według poniższych wytycznych: 
a) Zawodnik przygotowuje prezentację w obszarze jednej z kategorii tematycznych, wybierając w jej ramach jeden temat 
z opublikowanych przez Komisję Centralną; 
b) Prezentacja przygotowana jest w programie komputerowym służącym do przygotowywania prezentacji multimedialnych 
(PowerPoint MS Office lub alternatywne); 
c) Prezentacja nie może liczyć mniej niż 7 i więcej niż 14 slajdów, włączając slajd tytułowy; 
d) Slajd tytułowy prezentacji powinien zawierać: imię i nazwisko zawodnika, obszar oraz temat w brzmieniu jak na wykazie tematów 
opublikowanych przez Komisję Centralną (patrz ppkt a)); 
e) W przypadku, gdy prezentacja zawiera plik filmowy lub dźwiękowy, należy w treści e-maila podać nr slajdu, na którym ten plik jest 
umieszczony, celem wcześniejszego przetestowania poprawności jego odtwarzania przez organizatorów. Konieczne jest również 
podanie przez zawodników źródeł wszystkich materiałów multimedialnych wykorzystywanych w ramach prezentacji. 
f) Prezentacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres dpopow@sgh.waw.pl.  

15. Do II etapy eliminacji centralnych zostanie zakwalifikowanych 25 zawodników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu 
eliminacji centralnych. 

16. Każdy z zawodników ma 7 minut na wygłoszenie prezentacji. Czas prezentacji widoczny jest dla zawodnika.  
17. Podczas wygłaszania prezentacji zawodnicy mają do dyspozycji również flamastry i stojak z czystymi arkuszami papieru (flipchart). 
18. Po dokonaniu prezentacji zawodnicy dokonują jej obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania Komisji 

Centralnej, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji. 
19. Dodatkowo zawodnicy odpowiadają na 2 wylosowane pytania dotyczące hasła zmiennego Olimpiady. 
20. Całkowity czas odpowiedzi jednej osoby wynosi 12 minut (7 minut – prezentacja,  5 minut – obrona pracy + odpowiedzi  

na 2 wylosowane pytania). 
21. Za prezentację i odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej zawodnik może otrzymać 30 punktów. 

 
*** 


