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Ewaluacja Olimpiady 

postulowane zmiany:

- rezygnacja z lidera zespołu  - brak motywacji zespołu, „granie” na lidera 

- niewystarczające warunki na zaprezentowanie swoich możliwości podczas 
krótkich wystąpień 

- poczucie braku interakcji z komisjami (okręgowymi, centralnymi)

- poczucie braku sensu opisywania 3 case’ów, przy jednoczesnym braku 
możliwości  zaprezentowania wszystkich trzech

- zbyt duże sito selekcyjne pomiędzy eliminacjami okręgowymi a 
centralnymi, przy jednoczesnym małym wpływie na wynik ostateczny 
rozgrywek eliminacji okręgowych (praca grupowa)

- zbyt późne kończenie się zawodów

Konsultacje środowiskowe

postulowane zmiany:

- ww.

- zbyt duża koncentracja na weryfikacji wiedzy, zbyt mała na 
umiejętnościach, kompetencjach, postawach

ORGANIZACYJNE

MERYTORYCZNE

PSYCHOLOGICZNE
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Ewaluacja Olimpiady 

postulowane zmiany:

- rezygnacja z lidera zespołu  - brak 
motywacji zespołu, „granie” na lidera 

- niewystarczające warunki na 
zaprezentowanie swoich możliwości 
podczas krótkich wystąpień 

- poczucie braku interakcji z komisjami 
(okręgowymi, centralnymi)

- poczucie braku sensu opisywania 3 
case’ów, przy jednoczesnym braku 
możliwości  zaprezentowania wszystkich 
trzech

- zbyt duże sito selekcyjne pomiędzy 
eliminacjami okręgowymi a centralnymi, 
przy jednoczesnym małym wpływie na 
wynik ostateczny rozgrywek eliminacji 
okręgowych (praca grupowa)

- zbyt późne kończenie zawodów

Konsultacje środowiskowe

postulowane zmiany:

- ww.

- zbyt duża koncentracja na weryfikacji 
wiedzy, zbyt mała na umiejętnościach, 
kompetencjach, postawach

losowy dobór członków zespołów

3-etapowa prezentacja zadania sytuacyjnego

(prezentacja + pytania wzajemne + pytania 
komisji)

2-etapowa prezentacja indywidualna

(elevator pitch + 1 z 10)

100 zawodników zakwalifikowanych do 
eliminacji centralnych

„Lucky losers” – kwalifikacja niezależnie 
od pracy grupowej

eliminacje okręgowe – 17.45

eliminacje centralne – 18.45

metody sprawdzające 
umiejętności, kompetencje, postawy 
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REJESTRACJA

brak imiennych list zawodników – deklarowana liczba zawodników – zawodnicy z ID

RODO

1/ FPiAKE administatorem danych osobowych → uniknięcie konieczności zawierania umów 
współadministrowania z każdą szkołą.

2/ FPiAKE może przetwarzać dane osobowe po otrzymaniu zgód zawodników lub opiekunów 
prawnych zawodników.

3/ Zgłoszenia dokonuje szkoła, nie indywidualnie → brak możliwości pozyskania zgód 
bezpośrednio za pomocą tzw. „checkboxów” w formularzu.

4/ FPiAKE nie może przetwarzać danych osobowych dopóki nie otrzyma papierowych zgód →
brak możliwości wpisywania danych zawodników → brak możliwości „trzymania” danych 
osobowych na serwerach dopóki FPiAKE nie otrzyma papierowych zgód.

5/ brak możliwości wpisywania danych osobowych zawodników na etapie rejestracji → przypisanie 
zawodnikom ID przy jednoczesnym zbieraniu danych w części metryczkowej arkusza odpowiedzi 
→ kodowanie arkusza odpowiedzi

6/ kodowanie arkuszy odpowiedzi → sprawdzanie przy użyciu urządzeń skanujących 

RZETELNOŚĆ WYNIKÓW

DANE OSOBOWE ZAWODNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ELIMINACJI OKRĘGOWYCH 
WPISYWANE PRZEZ ORGANIZATORÓW (FPiAKE)
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+
Brak konieczności wpisywania danych

Możliwość „podmiany” ucznia 
Możliwość zawyżenia liczby zawodników

Rzetelność wyników

–
Zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych

„Parowanie” zgód z arkuszami odpowiedzi

Czas na przyzwyczajenie się do zmiany ☺



TEST

Punktacja:

1 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

-0,5 pkt – za błędną odpowiedź na pytania łatwiejsze

-1 pkt – za błędną odpowiedź na pytania trudniejsze

0 pkt – za odpowiedź „nie udzielam odpowiedzi”

max: 75 pkt.

Kwalifikacja do II etapu eliminacji okręgowych

50 zawodników w każdym okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów z TESTU 
kwalifikują się do II etapu eliminacji okręgowych



ZADANIA SYTUACYJNE

Idea:

Pięcioosobowe zespoły zawodników (wyłonione w drodze losowania) rozwiązują 1 zadanie 
sytuacyjne, wylosowane przez przedstawiciela zespołu.

Pulę zadań sytuacyjnych stanowi 5 zadań. Oznacza to, że dwa zespoły rozwiązują to samo 
zadanie sytuacyjne. Zadanie sytuacyjne oznaczone jest odpowiednio symbolem od 1 do 5.

Czas na przygotowanie rozwiązania – 30 minut.

Zespoły przygotowują rozwiązania wylosowanych zadań sytuacyjnych „na zakładkę”, tak, aby 
każdy zespół miał taki sam czas na przygotowanie rozwiązania.

Rozwiązania zadań sytuacyjnych zespoły przekazują Komisji Okręgowej.

Zespoły kolejno (losowana kolejność) dokonują obrony rozwiązania wylosowanego zadania 
sytuacyjnego przed Komisją Okręgową. Losowana jest kolejność zadań sytuacyjnych (od 1 do 
5).

Obrony zespołu dokonują w parach wg symbolu numeru zadania sytuacyjnego. 



ZADANIA SYTUACYJNE

Idea:

Obrona polega na:

1/ prezentacji rozwiązania zadania sytuacyjnego przez zespoły w parach (losowana kolejność 
prezentacji zespołu z pary), 

Czas prezentacji każdego zespołu danej pracy – 5’ (10’)

2/ pytaniach wzajemnych zespołów w parze, 

Każdy zespół w parze może zadać max 2 pytania zespołowi przeciwnemu.

Pytania są zapisywane i przekazywane zespołowi przeciwnemu.

Czas przygotowania odpowiedzi na zadane pytania  – 3’ 

Czas na udzielanie odpowiedzi na pytania zespołu przeciwnego – 3’ (6’)

Czas czytania pytań wliczany jest do czasu gwarantowanego na udzielenie odpowiedzi przez 
zespół. Każdy zespół z pary samodzielnie czyta pytania przekazane przez zespół przeciwny.

Kolejność udzielania odpowiedzi na pytania dowolna.

3/ pytaniach Komisji Okręgowej do zespołów.

Czas udzielania odpowiedzi na pytania KO – 3’ (6’)

Czas zadawania pytań nie jest wliczany do czasu gwarantowanego na udzielenie odpowiedzi 
przez zespół.



ZADANIA SYTUACYJNE

Kryteria i punktacja:

1. Jakość rozwiązania zadania sytuacyjnego – 30 pkt

2. Zadawane pytania oraz udzielane odpowiedzi w części pytań wzajemnych – 10 pkt 

4 pkt. za zadane pytanie (2x2), 6 pkt za odpowiedzi (2x3)

3. Pytania Komisji Okręgowej – 15 pkt

max: 55 pkt.



ZADANIA SYTUACYJNE

Kwalifikacja do eliminacji centralnych:

- 15 zawodników z każdego okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie 
z TESTU oraz ZADANIA SYTUACYJNEGO 

- 25 najlepszych z całej Polski spośród pozostałych zawodników, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów z TESTU – „lucky losers”





Harmonogram

11.10 – 12.10 I etap – TEST

12.10 – 12.30 poczęstunek

12.30 – 13.30 wykład

13.30 PUBLIKACJA WYNIKÓW, LOSOWANIE ZESPOŁÓW

14.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 15.00 II etap – OPRACOWYWANIE 1 STUDIUM PRZYPADKU PRZEZ ZESPOŁY

15.15 – 15.45 1. PARA ZESPOŁÓW

15.45 – 16.15 2. PARA ZESPOŁÓW

16.15 – 16.45 3. PARA ZESPOŁÓW

16.45 – 17.15 4. PARA ZESPOŁÓW

17.15 – 17.45 5. PARA ZESPOŁÓW



TEST

- pytania zamknięte 

- pytania otwarte 

Punktacja:

max: 75 pkt.

Kwalifikacja do II etapu eliminacji centralnych

25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów z TESTU kwalifikują się do II etapu 
eliminacji centralnych



ELEVATOR PITCH elevator speech

Idea:

25 zawodników indywidualnym wystąpieniu prezentuje wylosowany przez siebie „pomysł na 
biznes” w formule elevator pitch.

Zawodnik prezentuje „pomysł na biznes” po przygotowaniu się w obecności Komisji 
Centralnej.

Komisja Centralna zadaje zawodnikowi pytania dotyczące zaprezentowanego „pomysłu na 
biznes”.



ELEVATOR PITCH

Kryteria i punktacja:

1. Pomysł – 10 pkt

2. Wykonalność – 15 pkt

3. Forma prezentacji – 10 pkt

4. Pytania Komisji Centralnej – 10 pkt

max: 45 pkt.

Kwalifikacja do III etapu eliminacji centralnych

10 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z TESTU oraz ELEVATOR 
PITCH kwalifikują się do III etapu eliminacji centralnych.



1 z 10

Idea:

10 zawodników odpowiada na pytania w formule teleturnieju telewizyjnego „1 z 10” 
do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Punktacja:

max: 45 pkt.





Harmonogram

11.10 – 12.10 I etap – TEST

12.10 – 12.30 poczęstunek

12.30 – 13.30 wykład

13.30 PUBLIKACJA WYNIKÓW – kwalifikacja do II etapu

14.00 – 17.30 II etap – ELEVATOR PITCH

17.30 PUBLIKACJA WYNIKÓW – kwalifikacja do III etapu

18.00 – 18.45 III etap – 1 z 10
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praca zespołowa

elastyczne myślenie

myślenie analityczne

praca pod presją czasu

kreatywność

syntetyczne myślenie

elastyczne myślenie

refleks
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Pozyskanie ucznia

Organizacja pracy z uczniem

Zgromadzenie materiału

Stworzenie zespołu

Wsparcie w dostępie do innych źródeł wiedzy

Budowanie motywacji ucznia

Zmienne hasło

Obszerna literatura

Duża konkurencja

Różne typy zadań

Praca zespołowa



Do zobaczenia!


