
Aneks do Regulaminu XV Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie 

dotyczący finału

1. Finał składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

2. Obie części będą przeprowadzone w trybie zdalnym w szkołach, pod nadzorem komisji
powołanej przez dyrektora szkoły.

3. Część pisemna będzie    przebiegała tak samo, jak w etapie diecezjalnym. Na stronie
Olimpiady,  tego  samego  dnia,  zostaną  opublikowane  nazwiska    finalistów,  którzy
zakwalifikują się  do części ustnej.

a. Pisemny finał dla szkół podstawowych: 14 kwietnia 2021 r. 
o godzinie 10:00.

b. Pisemny finał dla szkół ponadpodstawowych: 15 kwietnia 2021r. 
o godzinie 10:00.

4. Część ustna odbędzie się w formie wideokonferencji.

a. Ustny finał dla szkół podstawowych 21 kwietnia 2021 r. godzina 10:00.

b. Ustny finał dla szkół ponadpodstawowych 22 kwietnia 2021 r. godzina 10:00. 

5. Każdy z uczestników finału ustnego (najlepsza dziesiątka z finału pisemnego) na podany 
adres e-mail otrzyma zaproszenie do udziału 
w wideokonferencji wraz z instrukcją logowania.

6. Chcąc wziąć udział w finale ustnym, uczestnik musi być wyposażony 
w komputer z działającym mikrofonem oraz sprawną kamerą internetową. 

7. Próba wideokonferencji odbędzie się 20 kwietnia 2021 r.:

a. szkoły podstawowe godzina 10:00,

b. szkoły ponadpodstawowe godzina 11:00.

8. Część  ustna  składa  się  z  3  rund,  a  w  każdej  znajduje  się  po  20  pytań  
o zróżnicowanej punktacji (za 6, 4, 2 pkt.). Pierwsza i druga runda rozpoczyna się od
finalisty, który w części pisemnej zajął 10 miejsce (następnie ten, który zajął 9 miejsce
itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od finalisty, który po drugiej rundzie zajął 10 miejsce
(później  ten,  który  zajął  9  miejsce  itd.).  Za  prawidłową  i  wyczerpującą  odpowiedź
uczestnik  otrzymuje  pełna  punktację.  Jeżeli  odpowiedź  będzie  niepełna  uczestnik
otrzymuje  0  punktów.  O  zwycięstwie  decyduje  suma  punktów  zdobytych  w  części
pisemnej i ustnej. Losowanie pytań dokonuje się poprzez podanie stopnia jego trudności
i numeru z dostępnej puli. 



9. Tytuł laureata XV Olimpiady przysługuje 5. finalistom, którzy zdobędą 
w finale najwięcej punktów.

10. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby finał przebiegał bez zakłóceń. Nie 
odpowiadają jednak za problemy techniczne po stronie uczestników.

11. Punkt 19. Regulaminu XV Olimpiady dotyczy także niniejszego aneksu.


