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Informacje ogólne
Eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości przebiegają w dwóch etapach i polegają na:
- I etap – indywidualnym rozwiązaniu przez każdego zawodnika TESTU,
- II etap – zespołowej pracy (w tzw. Zespołach zawodników) w ramach:
a) przygotowania rozwiązania ZADANIA SYTUACYJNEGO,
b) prezentacji rozwiązania ZADANIA SYTUACYJNEGO przed Komisją Okręgową.
Eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizowane są online z wykorzystaniem następujących
aplikacji:
- I etap – TEST – OP-app – autorska aplikacja Olimpiady do przeprowadzania testów,
- II etap – ZADANIE SYTUACYJNE – aplikacja Microsoft Teams.
Eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbywają się w następujących terminach:
- I etap – TEST – 4 marca 2021 r., w godz. 9.00–10.00,
- II etap – ZADANIE SYTUACYJNE – 10 marca 2021 r., w godz. 9.00–14.00.
Eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości przeprowadza:
- I etap – TEST – Komitet Główny,
- II etap – ZADANIE SYTUACYJNE – w danym okręgu Komisja Okręgowa wspierana organizacyjnie przez
Koordynatora organizacyjnego.
Eliminacje okręgowe XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach,
w szkołach zawodników.
Dyrektor szkoły zapewnia w szkole: pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz
z kamerą a także opiekę nauczycieli w sposób gwarantujący samodzielność pracy uczniów. Komisja szkolna (nauczyciel)
sprawuje nadzór nad przebiegiem eliminacji okręgowych, zgodnie z założeniami:
- I etap – TEST:
• uczniowie piszą w sali pod nadzorem jednego nauczyciela (liczba sal z uwzględnieniem przyjętego
w szkole reżimu sanitarnego; w każdej sali nadzór sprawuje jeden nauczyciel),
• każdemu uczniowi udostępniony zostaje sprzęt komputerowy podłączony do internetu,
• nauczycielowi udostępniony zostaje sprzęt komputerowy podłączony do internetu oraz wyposażony
w kamerę.
W takcie pisania przez uczniów testu Komitet Główny może nawiązać kontakt z Nauczycielem z prośbą
o informację nt. przebiegu testu i ewentualną prezentację widoku sali. Kontakt Komitetu Głównego przebiega
wg schematu:
o Komitet Główny wysyła do Opiekuna merytorycznego e-mail (na adres e-mail podany podczas rejestracji
szkoły),
o Komitet Główny kontaktuje się telefonicznie z Opiekunem merytorycznym (na numer telefonu podany
podczas rejestracji szkoły) z prośbą o odebranie e-maila,
o Po otwarciu e-maila Opiekun merytoryczny klika w link do spotkania utworzonego w aplikacji MS Teams,
dołącza do spotkania i dalej postępuje wg zaleceń Komitetu Głównego.
- II etap – ZADANIE SYTUACYJNE:
• uczniowie piszą w sali pod nadzorem jednego nauczyciela,
• każdemu uczniowi udostępniony zostaje sprzęt komputerowy podłączony do internetu oraz wyposażony
kamerę,
• nauczycielowi udostępniony zostaje sprzęt komputerowy podłączony do internetu.
Należy uwzględnić następujące okoliczności:
o w przypadku, gdy do II etapu zakwalifikował się więcej niż jeden uczeń i uczniowie ci są członkami
różnych Zespołów zawodników, a czas prezentacji lub obrony Zespołów nakłada się – wówczas dyrektor
szkoły zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy podłączony
do internetu oraz wyposażony w kamerę, a także nadzór odpowiedniej liczby nauczycieli,
o w przypadku, gdy do II etapu zakwalifikował się więcej niż jeden uczeń i uczniowie ci są członkami tego
samego Zespołu zawodników – mogą pracować w jednej sali, na jednym komputerze podłączonym
do internetu oraz wyposażonym w kamerę, pod nadzorem jednego nauczyciela.
Eliminacje okręgowe przeprowadzane są w oparciu o § 4. pkt 4.2.4. Regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości.
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I etap eliminacji okręgowych – TEST
4 marca 2021 r.

1. Do I etapu eliminacji okręgowych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości przystąpić mogą tylko osoby
zakwalifikowane do eliminacji okręgowych, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację
szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).
2. I etap eliminacji okręgowych polega na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym
niż w eliminacjach szkolnych.
3. I etap eliminacji okręgowych – test eliminacji okręgowych przeprowadzony zostaje 4 marca br. przez Komitet
Główny dla wszystkich okręgów.
4. I etap eliminacji okręgowych – test eliminacji okręgowych rozpoczyna się o godz. 9.00.
5. I etap eliminacji okręgowych – test eliminacji okręgowych odbywa się online, tj. w czasie rzeczywistym poprzez
aplikację – autorskie narzędzie Olimpiady Przedsiębiorczości przeznaczone do przeprowadzania testów
online. Udział w teście nie wymaga instalowania aplikacji.
6. Na rozwiązanie testu eliminacji okręgowych przeznacza się 60 minut.
7. Test składa się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności (25 łatwiejszych i 25 trudniejszych) i wadze
punktów (patrz pkt 10 i 11).
8. Test składa się z pytań zamkniętych jedno- i/lub wielokrotnego wyboru.
9. Rozwiązując test należy wybrać odpowiedź/odpowiedzi lub pole „nie udzielam odpowiedzi”, poprzez kliknięcie
w „○”/„□” przy wybranej odpowiedzi.
10. Za udzielenie prawidłowej/prawidłowych odpowiedzi na pytanie/pytania łatwiejsze zawodnik otrzymuje
+1 punkt, za wskazanie nieprawidłowej/nieprawidłowych odpowiedzi zawodnik otrzymuje – 0,5 punktu.
Za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi” zawodnik uzyskuje 0 punktów.
11. Za udzielenie prawidłowej/prawidłowych odpowiedzi na pytanie/pytania trudniejsze zawodnik otrzymuje
+2 punkty, za wskazanie nieprawidłowej/nieprawidłowych odpowiedzi zawodnik otrzymuje –1 punkt.
Za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi” zawodnik uzyskuje 0 punktów.
12. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru niezaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi lub
zaznaczenie poprawnych i błędnej/błędnych traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi.
13. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi ani pola „nie udzielam odpowiedzi” traktowane jest jako udzielenie
błędnej odpowiedzi.
14. Maksymalnie można uzyskać 75 punktów.
15. Kolejność pytań i odpowiedzi w obrębie pytań jest losowa dla każdego zawodnika.
16. Czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony. Na pytania łatwiejsze przeznacza się od 45
do 60 sekund na każde pytanie w zależności od typu pytania. Na pytania trudniejsze przeznacza się od 60
do 120 sekund na każde pytanie w zależności od typu pytania.
17. Test nie pozwala na powrót do pytań poprzednich oraz przejścia do pytań kolejnych, innych
niż bezpośrednio następujące.
18. Dostęp do testu jest możliwy po wejściu w link przesłany do zawodnika 24 godziny przed testem drogą
e-mailową na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
19. Test będzie aktywny w dniu 4 marca, od godz. 9.00.
20. Po wejściu w link należy zaznaczyć „Oświadczam, iż zapoznałem się z instrukcją udostępnioną mi także
24 h przed rozpoczęciem testu eliminacji okręgowych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości”,
a następnie przystąpić do rozwiązywania testu poprzez kliknięcie w „ROZPOCZNIJ TEST”. Od tego momentu
liczony jest czas rozwiązywania testu, tj. 60 minut.
21. Aktywacja (uruchomienie testu poprzez kliknięcie w „ROZPOCZNIJ TEST”) testu powinna nastąpić
do godz. 9.10. Po tej godzinie test zostaje zablokowany.
22. Komitet Główny Olimpiady odpowiada za prawidłowość działania testu online.
23. Komitet Główny Olimpiady nie odpowiada za brak możliwości podejścia do (w tym kontynuacji) pisania testu
spowodowanego czynnikami obiektywnymi takimi jak awaria prądu, problemy z siecią, awaria sprzętu i innych
o charakterze obiektywnym niewynikającymi z parametrów aplikacji.
24. Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi
lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i niniejszej instrukcji.
25. Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
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