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Eliminacje centralne Olimpiady Przedsiębiorczości odbywają się 7 kwietnia 2022 r., rozpoczęcie  

o godz. 10.10. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu 

zakończenia czytania instrukcji. 

 

Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować 

zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych 

określonych w Regulaminie Olimpiady Przedsiębiorczości i niniejszej instrukcji.  

Podczas zawodów zabronione jest w szczególności: 

• posiadanie i używanie jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń  

z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych); 

• odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami; 

• zmienianie miejsca podczas pisania testu lub zamienianie testu lub arkusza odpowiedzi z innymi osobami; 

• rozwiązywanie testu ołówkiem. 

 

Test składa się z 36 pytań, w tym 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (15 łatwiejszych i 15 trudniejszych)  

oraz 6 pytań otwartych i problemowych. 

 

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamknięte z puli pytań łatwiejszych zawodnik otrzymuje 1 pkt. 

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamknięte z puli pytań trudniejszych zawodnik otrzymuje 2 pkt. 

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie otwarte/problemowe zawodnik otrzymuje do 5 pkt. 

Maksymalnie za test można uzyskać 75 pkt. 

Nie przyznaje się punktów ujemnych. Za udzielenie błędnej odpowiedzi lub nie udzielenie odpowiedzi przyznaje 

się 0 pkt. 

 

Odpowiedzi na pytania zamknięte udzielane są na załączonym do testu arkuszu odpowiedzi, poprzez zaznaczenie 

jednej najlepszej odpowiedzi (od a do d) lub poprzez zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi” (e). 

Odpowiedzi nieprzeniesione do arkusza odpowiedzi nie będą oceniane.  

Proszę używać niebieskiego lub czarnego długopisu lub pióra. 

Instrukcja wypełniania arkusza odpowiedzi została umieszczona na arkuszu odpowiedzi (prawy margines). Proszę 

o uważne jej przeczytanie i wypełnianie arkusza zgodnie z opisanymi wyżej zasadami.  

 

Odpowiedzi na pytania otwarte i problemowe udzielane są na formularzu testu. 

 

Każdy zawodnik otrzymuje 1 arkusz brudnopisu. Treści zawarte na arkuszu brudnopisu nie będą podlegały 

ocenie. 

 


