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Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XVIII 
Eliminacje okręgowe, 2 marca 2023 r. 

Instrukcja dla II etapu eliminacji okręgowych –  
zadanie sytuacyjne wraz z obroną 

 

1. ZASADY OGÓLNE ORAZ ZASADY KWALIFIKACJI DO  II CZĘŚCI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH 
 

1.1 Regulamin Olimpiady stanowi, iż:  
„[…] 4.10.7. Eliminacje okręgowe składają się z dwóch etapów organizowanych tego samego dnia: 
a) I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych,  
składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności; 
b) II etap polega na zespołowym rozwiązaniu zadania sytuacyjnego oraz obronie tego rozwiązania przed  
Komisją Okręgową”.  

1.2 W II części eliminacji okręgowych udział bierze 50 zawodników. 

Lista 50 zawodników ustalana jest zgodnie z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości na podstawie wyników 
testu (4.10.12-4.10.16 Regulaminu).  W przypadkach dopuszczonych Regulaminem Olimpiady 
Przedsiębiorczości w II części zawodów okręgowych może być więcej niż 50 zawodników. 

W przypadku, gdy do II części zawodów okręgowych zawodników zakwalifikuje się więcej niż 50 zawodników 
Komisja podejmuje decyzję co do liczby zespołów i ich liczebności. Np. gdy będzie ich 52 – Komisja może 
zdecydować o utworzeniu 8 zespołów 5-osobowych i 2 zespołów 6-osobowych. Zespoły nie powinny liczyć mniej 
niż 4 osoby. Co się tyczy liczebności zespołów, to ze względu na pracę zespołów w parach dopuszcza się tylko 
parzystą liczbę zespołów. 

1.3 II etap eliminacji okręgowych ma charakter zespołowy. Zawodnicy – w drodze losowania – formują się  
w 5-osobowe zespoły. 

1.4 Każdy zespół rozwiązuje jedno zadanie sytuacyjne.  

1.5 Zadanie sytuacyjne losowane jest przez przedstawiciela zespołu z puli pięciu zadań sytuacyjnych. 
Oznacza to, że dwa zespoły rozwiązują to samo zadanie sytuacyjne, łącząc się tym samym w pary zespołów 
zadań sytuacyjnych. Zadanie sytuacyjne oznaczone jest odpowiednio symbolem od 1 do 5. 

1.6 II etap eliminacji okręgowych przebiega według: 

- 1. cześć – przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego; 

- 2. część – prezentacja rozwiązania zadania sytuacyjnego przez zespoły; 

- 3. część – obrona rozwiązania zadania sytuacyjnego, na którą składają się: 

  - runda pytań wzajemnych zespołów w parach, 

  - runda pytań Komisji Okręgowej. 

1.7 Na przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego (1. część) przeznacza się 30 minut. 

1.8 Na prezentację (2. część) oraz obronę (3. część) przeznacza się 30 minut. 

1.9 Każdy zespół dysponuje takim samym czasem na każdą z części II etapu eliminacji okręgowych dzięki 
zastosowaniu rozwiązania organizacyjnego, zgodnie z którym czas prezentacji (w tym obrony) jednego zespołu 
(w Sali prezentacji) jest czasem przygotowania kolejnego (w Sali przygotowań). 
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1.10 Zespoły pracują na arkuszach przekazanych przez Komisję Okręgową, w skład których wchodzą: 
 - 1 karta Treści zadania sytuacyjnego 
 - 1 arkusz A4 Opisu rozwiązania zadania sytuacyjnego 
 - 5 arkuszy A4 Brudnopisu 
 - 1 arkusz A4 Planu prezentacji do rozwiązania zadania sytuacyjnego 
 - 2 arkusze A4 Kart pytań wzajemnych do rozwiązania zadania sytuacyjnego 
 oraz  
 - 1 arkusz flipchart oraz flamastry 

1.11 Komisja dokonuje oceny prac zespołu przyznając punkty wg kryteriów: 

 - jakość rozwiązania zadania sytuacyjnego – 30 pkt., na które składają się kryteria cząstkowe: 

• Poprawność merytoryczna i kompletność rozwiązania – 10 pkt, 

• Oryginalność pomysłu i możliwość implementacji rozwiązania – 5 pkt, 

• Struktura prezentacji i logiczność wypowiedzi – 5 pkt, 

• Przejrzystość i atrakcyjność prezentacji – 5 pkt, 

• Czas prezentacji (planowanie, synteza, precyzja) – 5 pkt; 

 - zadawane pytania oraz udzielane odpowiedzi w części pytań wzajemnych – 10 pkt, gdzie 4 pkt. za zadane 
pytanie (2 pkt. x 2 pytania), 6 pkt za odpowiedzi (3 pkt. x 2 odpowiedzi); 

 - pytania Komisji Okręgowej – 15 pkt.. 

1.12 Łącznie za II etap eliminacji okręgowych można uzyskać maksymalnie 55 pkt. 

1.13 Uzyskana zespołowo liczba punktów przyznawana jest jednocześnie indywidualnie każdemu zawodnikowi  
z zespołu. 

1.14 Członkowie Komisji oceny dokonują przy użyciu indywidualnych Formularzy oceny zadań sytuacyjnych członka 
komisji oraz zbiorczego Formularza oceny zadań sytuacyjnych Komisji Okręgowej zawierającego łączną 
punktację. 

2. FORMOWANIE ZESPOŁÓW  

2.1 Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych, w sali/Auli pozostają tylko 
zakwalifikowani zawodnicy. 

2.2 Przewodniczący Komisji Okręgowej stwierdza liczbę zakwalifikowanych zawodników i –  
w przypadku liczby zakwalifikowanych powyżej 50 zawodników – ewentualną konieczność formowania 
różnolicznych zespołów.  

2.3 Przedstawiciel Komisji Okręgowej odczytuje Instrukcję II etapu eliminacji okręgowych.  

2.4 Zawodnicy losują numer zespołu, do którego będą przydzieleni i stają przy uprzednio położonych na podłodze 
arkuszach A3 z numerem zespołu. 

2.5 Zespół wypełnia kartę Skład zespołu i przekazuje Komisji Okręgowej.  

2.6 Przedstawiciel każdego zespołu losuje zadanie sytuacyjne z puli pięciu zadań sytuacyjnych i jednocześnie 
kolejność prezentacji w parze zespołów. 

2.7 Przewodniczący Komisji Okręgowej decyduje o kolejność zadań sytuacyjnych (losowy, celowy, zgodnie z 
numerami zadań sytuacyjnych). 

2.8 Sekretarz Komisji Okręgowej wypełnia arkusz kolejności zadań sytuacyjnych oraz grafik zadań sytuacyjnych i 
wywiesza w widocznym miejscu zarówno przed Salą prezentacji, jak i przed Salą przygotowań. Na potrzeby prac 
Komisji drukuje drugie egzemplarze. 
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3. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ SYTUACYJNYCH 

3.1. II etap eliminacji okręgowych przebiega w parach zespołów, które wylosowały to samo (1 z 5) zadanie 
sytuacyjne. 

3.2. Każda para zespołów i każdy zespół w obrębie pary zespołów dysponuje takim samym czasem na każdą  
z części II etapu eliminacji okręgowych, dzięki zastosowaniu rozwiązania organizacyjnego, zgodnie z którym czas 
prezentacji (w tym obrony) jednego zespołu (w Sali prezentacji) jest czasem przygotowania kolejnego (w Sali 
przygotowań). 

3.3. Komisja zapewnia każdemu zespołowi takie same warunki pracy pozwalające zawodnikom na samodzielną oraz 
komfortową pracę, poprzez udostępnienie Sal/i przygotowań (dla 1. części) oraz osobnej Sali prezentacji (dla 2.  
i 3. części). W przypadku braku osobnej/nych Sal/i przygotowań dopuszcza się wydzielenie w Sali prezentacji 
przestrzeni pozwalającej na komfortową i samodzielną pracę zarówno zespołom przygotowującym się,  
jak i zespołom prezentującym. Sala/e przygotowań wyposażona/e jest/są w pisaki oraz laptop z zegarem. Sala 
prezentacji wyposażona jest w stojak na arkusze flipchart oraz laptop z zegarem. 

3.4. Do Sal/i przygotowań zapraszane są pary zespołów zgodnie z kolejnością zadań sytuacyjnych. Komisja 
zapewnia warunki pozwalające na komfortową i samodzielną pracę obu zespołom z pary. 

3.5. Zespół wchodząc do Sali przygotowań otrzymuje kopertę oznaczoną numerem zadania sytuacyjnego 
zawierającą: 
- kartę z wykazem dokumentów znajdujących się w kopercie, 
- 1 kartę zawierającą treść wylosowanego zadania sytuacyjnego, 
- 1 arkusz A4 Opisu rozwiązania zadania sytuacyjnego, 
- 5 arkuszy A4 Brudnopis, 
- 1 arkusz A4 Planu prezentacji do rozwiązania zadania sytuacyjnego, 
- 2 arkusze A4 Kart pytań wzajemnych do rozwiązania zadania sytuacyjnego, 

 oraz 1 arkusz flipchart.  

3.6. Zegar w Sali/ach prezentacji uruchamiany jest przez Sekretarza Komisji Okręgowej. Zegar w Sali/ach 
przygotowań uruchamiany jest przez pracowników Komitetu Okręgowego wyznaczonych do opieki nad Salą/ami 
przygotowań. 

3.7. Czas rozpoczęcia każdej części odnotowywany jest przez osobę oddelegowaną przez Komisję Okręgową. 

3.8. Do Sali przygotowań oraz Sali prezentacji wpuszczani są zawodnicy po uprzednim wylegitymowaniu. 

3.9. Każdy zespół wchodząc do Sali prezentacji przekazuje Komisji Okręgowej:  
 - 1 arkusz A4 Opisu rozwiązania zadania sytuacyjnego, 
 - 5 arkuszy A4 Brudnopisu, 
 - 1 arkusz A4 Planu prezentacji do rozwiązania zadania sytuacyjnego, 

 zatrzymując dla siebie 2 arkusze A4 Kart pytań wzajemnych do rozwiązania zadania sytuacyjnego. 

3.10 Kolejność prezentacji rozwiązania zadania sytuacyjnego (2. część) oraz kolejność odpowiadania na pytania 
wzajemne oraz pytania Komisji Okręgowej (3. część) ustalana jest raz, w drodze losowania na etapie formowania 
zespołów (patrz: pkt. 2.6 - 2.8). 

3.11 Na prezentację rozwiązania zadania sytuacyjnego (2. część) przez każdy zespół z pary przeznacza się 5 minut 
(łącznie dla dwóch zespołów 10 minut). Prezentacja może być wygłaszana w oparciu o wizualizację na arkuszu 
flipchartowym przygotowywaną przez zespoły w Sali/ach prezentacji. 

3.12 Po prezentacjach zespoły w parze na Kartach pytań wzajemnych do rozwiązania zadania sytuacyjnego zapisują 
po 2 pytania do prezentacji zespołu przeciwnego. Na formułowanie pytań przeznacza się 3 minuty. 

3.13 Zespoły wymieniają się Kartami. Na (pisemne) przygotowanie odpowiedzi przeznacza się 3 minuty. 

3.14 Zespoły udzielają ustnej odpowiedzi na pytania wzajemne w kolejności, o której mowa w pkt. 3.10. Na udzielenie 
ustnej odpowiedzi przeznacza się 3 minuty na każdy zespół w parze (łącznie 6 minut). 
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3.15 Komisja Okręgowa zadaje 3 pytania każdemu zespołowi. Zespoły udzielają odpowiedzi na pytania Komisji 
Okręgowej w kolejności, o której mowa w pkt. 3.10. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 3 minuty (1 minuta 
na 1 pytania) na każdy zespół w parze (łącznie 6 minut). 

3.16 Podczas prezentacji (w tym obrony) dopuszcza się obecność w Sali prezentacji opiekunów merytorycznych 
zawodników zespołów. 

4. KRYTERIA OCENY ROZWIĄZANIA ZADANIA SYTUACYJNEGO 

Przyjmuje się następujące kryteria: 

- jakość rozwiązania zadania sytuacyjnego – 30 pkt.; 

- zadawane pytania oraz udzielane odpowiedzi w części pytań wzajemnych – 10 pkt, gdzie 4 pkt. za zadane pytanie 
(2 pkt. x 2 pytania), 6 pkt za odpowiedzi (3 pkt. x 2 odpowiedzi); 

- pytania Komisji Okręgowej – 15 pkt.. 

5. USTALENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW 

Zgodnie z zapisami Regulaminu. 

4.10.20. Z zastrzeżeniem pkt 4.10.23, do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 15 zawodników z 

każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i zadania 

zespołowego. 

4.10.22. Z zastrzeżeniem pkt 4.10.23, do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 15 zawodników, o 

których jest mowa w pkt. 4.10.20 oraz 25 zawodników spośród pozostałych zawodników w 

skali ogólnopolskiej, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. 

4.10.23. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników, o zakwalifikowaniu się do 

eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji okręgowych, a 

w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie pytań trudniejszych w tym 

teście. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia 15 najlepszych zawodników w 

danym okręgu oraz 25 w skali ogólnopolskiej, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych 

decyduje łączna liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w następnej kolejności 

liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie pytań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych. 

4.10.24. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z 

uwzględnieniem pkt 4.10.23, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one 

przechodzą do eliminacji centralnych 

6. PRZEKAZANIE WYNIKÓW DO KOMITETU GŁÓWNEGO 

6.1 Komisja przesyła do Komitetu Głównego protokół z zawodów do godz. 8:00, 3 marca 2023 r.,  
wraz z załącznikami. 

6.2 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych na portalu Olimpiady o godz. 12:00, 3 marca 2023 r. 

 
*** 


