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REGULAMIN 

XV Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 
pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin  

dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego 

 

1. Organizatorem Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego, zwanej dalej Olimpiadą, jest 

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. 

 

2. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych 

z województwa zachodniopomorskiego. 

 

3. Od uczestników Olimpiady wymagana jest wiedza zawarta w zakresie 

programowym Olimpiady.  Tematem zmiennym XV Małej Olimpiady Wiedzy o 

Społeczeństwie są ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

 

4. Decyzję o udziale w Olimpiadzie zainteresowane szkoły przesyłają w formie 

zgłoszenia (załącznik nr 1) do 30 stycznia 2023 r. na adres: 

XIII Liceum Ogólnokształcące,  

ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin – pocztą tradycyjną  

skan na adres e-mail: j.konieczna@13lo.szczecin.pl . 

 

5.  Olimpiada odbędzie się w trzech etapach: 

1. Eliminacje szkolne – 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 8.00  

(w macierzystych szkołach). 

a) Eliminacje szkolne będą miały formę testu (zadania zamknięte 

jednokrotnego wyboru i zadania otwarte rozszerzonej i krótkiej 

odpowiedzi), który zostanie wysłany do szkół przez organizatora po 

otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4. 

b) Po przeprowadzeniu eliminacji, szkoła do dnia 10 lutego 2023 r. przesyła 

na adres organizatora protokół z eliminacji (załącznik nr 2). 

c) Do półfinału Olimpiady zakwalifikowani zostaną dwaj uczniowie  

z każdej szkoły, którzy w eliminacjach szkolnych uzyskali największą 

liczbę punktów, a ponadto 10 – 30 uczniów z najlepszymi wynikami ze 

wszystkich szkół biorących udział w Olimpiadzie. 

d) Jeżeli jednakowa liczba punktów uzyskanych w szkolnych eliminacjach 

przez dwóch lub więcej uczniów uniemożliwia ustalenie kolejności na 

pierwszych dwóch miejscach, decyzję w tej sprawie podejmuje właściwa 

szkoła, na podstawie dodatkowych kryteriów ustalonych przez siebie. 

e) Informacje o uczniach zakwalifikowanych do półfinału Olimpiady będzie 

można uzyskać na stronie internetowej XIII LO 28 lutego 2023 r.  
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2. Półfinał Olimpiady – 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 (w XIII LO 

w Szczecinie).  

a) Półfinał będzie miał formę testu (zadania zamknięte jednokrotnego 

wyboru i zadania otwarte rozszerzonej i krótkiej odpowiedzi).  

b) Do finału Olimpiady przechodzi 20 osób, które uzyskały najwyższy wynik 

w półfinale.  

c) Listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale Olimpiady będzie 

można znaleźć na stronie internetowej XIII LO 22 marca 2023 r.  

3. Finał Olimpiady – 15. kwietnia 2023 r. (sobota) o godzinie 10:00 (w XIII LO  

w Szczecinie i będzie się składał z dwóch części: 

a) Części ustnej – w której każdy z uczestników odpowiadać będzie przed 

komisją na dwa pytania: pierwsze z bloku stałego Olimpiady, drugie  

z bloku zmiennego.  

1. Do drugiego etapu finału (Quizu) – przechodzi 10 osób, które 

uzyskały kolejno najlepszy wynik w części ustnej. 

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez liczbę 

uczestników niepozwalającą na wyłonienie 10 osób awansujących 

do Quizu, o awansie decydują punkty uzyskane w półfinale 

Olimpiady. 

3. Po wylosowaniu zestawu pytań uczestnik otrzymuje 10 minut na 

przygotowanie swojej wypowiedzi. Maksymalny czas 

przewidziany na odpowiedź na oba pytania wynosi 10 minut.  

b) Quizu – w którym udzielanie odpowiedzi następuje bezpośrednio po 

odczytaniu pytania. Poprawność odpowiedzi uczestników ocenia komisja. 

Quiz składać się będzie z następujących części: 

1. Blok stały - 2 serie po 1 pytaniu; 

2. Blok zmienny - 2 serie po 1 pytaniu; 

3. Wielcy Polacy XX i XXI w. - 1 seria pytań z podpowiedzią; 

4. Miasta Polski - 1 seria pytań z podpowiedzią; 

5. Aktualności  - 1 seria po 1 pytaniu. 

6. Każdy uczestnik zawodów półfinałowych i finałowych musi mieć przy sobie ważną 

legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem. 

7. Tytuł Laureata Olimpiady otrzymuje 10 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów w quizie. 

8. Tytuł finalisty Olimpiady otrzymują wszyscy uczniowie biorący udział w finale 

Olimpiady. 

9. Organizator Olimpiady zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników 

kwalifikowanych do poszczególnych etapów Olimpiady.  

10. Dla Laureatów Olimpiady organizator przewidział nagrody, a dla finalistów 

dyplomy. Ponadto, każdy uczestnik zawodów finałowych otrzyma zaświadczenie  

o udziale w Olimpiadzie. 

11. Organizator Olimpiady zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w niniejszym regulaminie.  


