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Regulamin konkursu 
 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 

1970-1990 

 

V edycja - rok szkolny 2017/2018 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, zwanego dalej 

Konkursem, jest Fundacja Centrum Solidarności, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24. 
 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich liceów oraz uczniów klas trzecich szkół 

ponadgimnazjalnych czteroletnich znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs odbywa się cyklicznie, co roku. 

4. Piąta edycja Konkursu przypada na rok szkolny 2017/2018. 
 

5. Konkurs składa się z trzech etapów rywalizacji: etap szkolny (I etap), etap wojewódzki (II etap), etap 

ogólnopolski - finał (III etap). 

6. Etap szkolny i wojewódzki mają charakter rywalizacji indywidualnej, a etap ogólnopolski -rywalizacji 

drużynowej. 

7. W etapie ogólnopolskim rywalizuje 16 drużyn wojewódzkich. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzi trzech 

laureatów II etapu Konkursu. 

8. Laureaci etapu wojewódzkiego biorą udział w wizycie studyjnej, której celem jest: 
 

• integracja członów wojewódzkich drużyn; 

• poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności". 

 

9. Partnerem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

  

10. Partnerami organizacyjnymi są miejskie i samorządowe instytucje publiczne. 
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Rozdział II  

                                                          Postanowienia szczegółowe 
 

 

1.   Nad regulaminowym przebiegiem całego Konkursu czuwa Organizator. 
 

2.   Do zadań Organizatora należy w szczególności: 

a) koordynacja przebiegu wszystkich etapów Konkursu; 

b) prowadzenie strony internetowej www.olimpiadasolidarnosci.pl; 

c) obsługa logistyczna i finansowa. 

d) powołanie Komitetu Merytorycznego. 
 

3.   Do zadań Komitetu Merytorycznego należy: 

a) ustalenie listy obowiązujących materiałów źródłowych dla uczestników Konkursu; 

b) przygotowanie zestawów pytań wraz z modelami odpowiedzi i schematem punktowania do wszystkich 

trzech etapów Konkursu; 

c) współpraca z Organizatorem w zakresie przygotowania zadań finałowych; 

d) opieka nad regulaminowym przebiegiem trzeciego etapu Konkursu. 
 

4.   Nagrodami dla laureatów V edycji Konkursu są: 

a) indeksy na wybrane, czołowe uczelnie wyższe (dla laureatów I miejsca), 

b) stypendia naukowe (dla laureatów I, II oraz III miejsca), 

c) bony na wybrane publikacje IPN, 

d) nagrody rzeczowe. 
 

5.   Szkoły, z których pochodzą trzej członkowie zwycięskiej drużyny wojewódzkiej, zostaną uhonorowane 

statuetkami Konkursu, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 
 

6.   Nauczyciele Prowadzący uczniów ze zwycięskich trzech drużyn otrzymają listy gratulacyjne od patronów  

 Konkursu, nagrody pieniężne oraz bony na wybrane publikacje IPN. 
 

 

 

                                                                        Rozdział III 

                                                                  Przebieg Konkursu 
 

A. Etap szkolny 

1. Deklaracją udziału w Konkursie jest rejestracja szkoły ponadgimnazjalnej na stronie internetowej Konkursu 

(www.olimpiadasolidarnosci.pl). Rejestracji dokonuje nauczyciel, zwany dalej Nauczycielem Prowadzącym, do 

15 listopada 2017 roku. 

2. Warunkiem wpisu niepełnoletniego ucznia na listę jest dostarczenie Nauczycielowi Prowadzącemu oświadczenia 

rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu. 

3. W ciągu 2 dni poprzedzających egzamin, Organizator przesyła Nauczycielowi Prowadzącemu test wraz z modelem 

odpowiedzi, a Nauczyciel Prowadzący przygotowuje odpowiednią liczbę arkuszy testu. 

4. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 28 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w każdej szkole, która została 

zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu. 

 

http://www.olimpiadasolidarnosci.pl/
http://www.olimpiadasolidarnosci.pl/
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5. Nad regulaminowym przebiegiem szkolnego etapu Konkursu czuwa dwuosobowa Szkolna Komisja Konkursowa 

powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącym Szkolnej Komisji jest Nauczyciel Prowadzący. Szkolna 

Komisja odpowiada za rzetelne przeliczenie punktów uzyskanych przez uczniów uczestniczących w etapie 

szkolnym Konkursu. 

6. Etap szkolny ma charakter testu wielokrotnego wyboru. Czas rozwiązania testu wynosi 60 minut. Punktację zadań 

przeprowadza się z dokładnością do jedności. 

7. Do wojewódzkiego etapu Konkursu awansują dwaj uczniowie, którzy w szkolnym etapie Konkursu uzyskali dwie 

najwyższe liczby punktów, ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia. 

8. Jeśli więcej niż dwóch uczniów uzyska tę samą najwyższą liczbę punktów, wówczas Szkolna Komisja ma 

obowiązek przeprowadzenia dogrywki, polegającej na rozwiązaniu pytań z dodatkowej listy pytań przesłanej przez 

Organizatora. Jeżeli jeden uczeń uzyska najwyższą liczbę punktów, a dwóch lub więcej uczniów uzyska tę samą 

kolejną liczbę punktów, dogrywkę przeprowadza się wśród tych dwóch lub więcej uczniów. Jeżeli dogrywka nie 

wyłoni dwojga zwycięzców, wtedy do kolejnego etapu przechodzą wszyscy uczniowie. 

9. Nauczyciel Prowadzący sporządza Protokół przebiegu I etapu Konkursu (zał. 2), który przesyła Organizatorowi 

drogą mailową następnego dnia po jego przeprowadzeniu. W terminie do 30 listopada 2017 roku Nauczyciel 

Prowadzący przesyła Organizatorowi za potwierdzeniem pocztą tradycyjną następujące dokumenty (decyduje data 

stempla pocztowego): 
 

a) Oryginał Protokołu przebiegu pierwszego etapu Konkursu; 

b) Prace uczniów, którzy zgromadzili najwyższą liczbę punktów; 

c) Oświadczenia ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

10. Testy   uczniów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   wojewódzkiego   etapu wraz z oświadczeniami ich 

rodziców lub opiekunów prawnych zostaną w szkole przez okres strzech miesięcy od dnia przeprowadzenia I etapu 

Konkursu. 

11. Do 22 grudnia 2017 roku Organizator umieszcza na stronie internetowej Konkursu 

(www.olimpiadasolidarnosci.pl) wyniki I etapu Konkursu wraz z listą uczniów, którzy awansowali do II etapu. 
 

 

 

B. Etap wojewódzki 

1. Miejsce przeprowadzenia II etapu Konkursu ustalają wojewódzcy koordynatorzy. 

2. Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu do 17 lutego 2018 

roku. 

3. Nad regulaminowym przebiegiem etapu wojewódzkiego czuwa trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa, 

składająca się z: 
 

a) przedstawiciela wojewódzkiego partnera, który pełni rolę Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej; 

b) dwóch osób delegowanych z każdego województwa, z których przynajmniej jedna posiada 

uprawnienia egzaminatora egzaminów zewnętrznych z historii lub wiedzy o społeczeństwie. 
 

4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej otrzyma koperty zawierające testy do II etapu Konkursu.  

W każdej kopercie znajdzie się liczba testów odpowiednia dla liczby uczniów, którzy awansowali do 

wojewódzkiego etapu w danym województwie. W osobnych kopertach znajdować się będzie klucz odpowiedzi do 

testu oraz pytania do dogrywki wraz z kluczem rozwiązań. 

http://www.olimpiadasolidarnosci.pl/
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5. Eliminacje wojewódzkie mają charakter testu składającego się z pytań zamkniętych różnego typu. Czas 

rozwiązania testu wynosi 60 minut. Punktację zadań przeprowadza się z dokładnością do jedności. Przed wejściem 

na salę egzaminacyjną, Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawdza zgodność danych osobowych ucznia na 

podstawie jego legitymacji szkolnej. 

6. W dniu eliminacji wojewódzkich, w obecności uczniów, Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosi laureatów II 

etapu. Do III etapu zostaną zakwalifikowane trzy osoby z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę 

punktów. Troje uczniów utworzy drużynę wojewódzką, która rywalizować będzie w finale z innymi drużynami. 

7. W każdym przypadku, gdy uczniów, którzy zgromadzili jednakową najwyższą liczbę punktów, jest więcej niż 

trzech, Wojewódzka Komisja Konkursowa zarządzi przeprowadzenie dogrywki na podstawie pytań z dodatkowej 

listy pytań. Dogrywka zostanie przeprowadzona w sytuacjach, 

gdy: 

a) najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż trzech uczniów; 

b) najwyższą liczbę punktów uzyska jeden uczeń, a kolejną najwyższą liczbą punktów uzyska więcej niż 

dwóch uczniów; 

c) najwyższą liczbę punktów uzyska dwóch uczniów, a kolejną najwyższą liczbą punktów uzyska więcej niż 

jeden uczeń; 

d) najwyższą liczbę punktów uzyskał jeden uczeń, kolejną najwyższą liczbę punktów jeden uczeń, a trzeci 

najwyższy wynik uzyska więcej niż jeden uczeń. 

8. W sytuacjach przewidzianych w powyższym punkcie w dogrywce biorą udział: 
 

a) wszyscy uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów; 

b) wyłącznie uczniowie, którzy zdobyli kolejną najwyższą liczbę punktów; 

c) wyłącznie uczniowie, którzy uzyskali trzeci najwyższy wynik. 

9. Dogrywka odbywa się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników II etapu Konkursu. Charakter dogrywki i zasady jej 

oceniania są takie same jak w teście poprzedzającym dogrywkę. Jeżeli dogrywka nie rozstrzygnie o zwycięstwie, 

wtedy brane będą pod uwagę punkty z etapu szkolnego. 

10. Po wyłonieniu laureatów II etapu Konkursu Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządzi Protokół z jego 

przebiegu (zał. 3), którego skan prześle Organizatorowi drogą mailową tego samego lub następnego dnia po 

przeprowadzeniu eliminacji wojewódzkich. 

11. W ciągu siedmiu dni od daty przeprowadzenia II etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa wysyła Organizatorowi 

pocztą tradycyjną następujące dokumenty: 
 

a) Oryginał Protokołu przebiegu II etapu Konkursu; 

b) Prace wszystkich uczestników. 

Testy będą przechowane u Organizatora przez okres 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego. 
 

C. Wizyta Studyjna 
 

1. W terminie nie dłuższym niż dziesięć dni od zakończenia II etapu Konkursu Organizator umieszcza na stronie 

www.olimpiadasolidarnosci.pl wyniki wraz z listą uczniów, którzy awansowali do etapu ogólnopolskiego. 

Jednocześnie Organizator poda datę wizyty studyjnej w Gdańsku oraz tematy prezentacji, które stanowić będą 

jedną z dwóch części składowych egzaminu finałowego. 

2. Opiekę nad uczniami z każdego województwa podczas podróży i pobytu w Gdańsku sprawować będzie 

Nauczyciel Prowadzący. Będzie to nauczyciel ucznia, który w eliminacjach wojewódzkich zajął pierwsze miejsce. 

3. W przypadku, gdy wynik II etapu nie jest rozstrzygający, grupie finalistów w wizycie studyjnej do Gdańska, 

towarzyszyć będzie nauczyciel, którego uczeń osiągnął lepszy wynik w I etapie Konkursu. 

http://www.olimpiadasolidarnosci.pl/
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4. Organizator zapewni finansowanie przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia finalistom laureatów wojewódzkich 

oraz Nauczycielom Prowadzącym przybyłym do Gdańska w ramach wizyty studyjnej. 
 

 

D. Etap ogólnopolski 

1. W III etapie Konkursu weźmie udział 16 trzyosobowych drużyn wojewódzkich. 

2. Organizator zapewni finansowanie przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia finalistom oraz Nauczycielom 

Prowadzącym przybyłym na finał Olimpiady Solidarności. 

3. Nad regulaminowym przebiegiem III etapu czuwa Jury Konkursowe, powołany przez Organizatora Konkursu 

4. Finał Konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Katowicach. 

5. III etap Konkursu składać się będzie z następujących części: 
 

a) egzaminu ustnego; 

b) przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej. 

6. Część pierwsza III etapu Konkursu polega na odpowiedzi na 1 wylosowane pytanie. Każdy z członków Jury 

Konkursowego ocenia odpowiedzi uczniów indywidualnie, wg ustalonych kryteriów oceny. 

7. Część druga III etapu Konkursu polega na obronie prezentacji multimedialnej na jeden z tematów ogłoszonych na 

stronie internetowej Konkursu. Przygotowany materiał jest wynikiem pracy trzyosobowej drużyny wojewódzkiej. 

Prace należy wysłać do siedziby Organizatora (mailowo oraz pocztą tradycyjną) do 23 maja 2018 roku - decyduje 

data stempla pocztowego. W czasie finału każda drużyna dokonuje obrony prezentacji w oparciu o pytania Jury 

Konkursowego. Każdy z członków Jury Konkursowego ocenia prezentację drużyny wojewódzkiej indywidualnie, 

wg ustalonych kryteriów. 

8. Po zakończeniu obu części Konkursu Sekretarz Jury Konkursowego podlicza punktację cząstkową i dokonuje 

ostatecznego podliczenia punktacji wszystkich drużyn. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez dwa 

lub więcej zespołów, decydujące znaczenie będzie miała liczba punktów zdobytych podczas etapu wojewódzkiego 

przez wszystkich członków wojewódzkiej drużyny. 

9. Sekretarz Jury Konkursowego sporządza protokół końcowy Konkursu (zał. 4). 

10. Następnego dnia w trakcie uroczystego finału Przewodniczący Jury Konkursowego ogłasza wyniki i wręcza 

nagrody. 
 

 

 

Rozdział IV 

Tryb odwoławczy i zasady dyskwalifikacji uczestnika 

1. Od ustaleń, wyników, procedury postępowania niezgodnego z Regulaminem przez Szkolną Komisję Konkursową 

przysługuje odwołanie do Organizatora za pośrednictwem dyrektora szkoły nie później niż w dniu następnym po 

zakończeniu eliminacji szkolnych. Dyrektor szkoły przesyła Organizatorowi mailem oraz pocztą tradycyjną 

odwołanie oraz opinię Szkolnej Komisji Konkursowej. W terminie siedmiu dni od otrzymania odwołania, 

Organizator udziela pisemnej odpowiedzi. Od postanowień Organizatora odwołanie nie przysługuje. 

2. Od ustaleń, wyników, procedury postępowania niezgodnego z Regulaminem przez Wojewódzką Komisję 

Konkursową przysługuje odwołanie do Organizatora za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej nie później niż w dniu następnym po zakończeniu eliminacji wojewódzkich. Przewodniczący 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesyła Organizatorowi mailem oraz pocztą tradycyjną odwołanie oraz 
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opinię Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. W terminie siedmiu dni od otrzymania odwołania, Organizator 

udziela pisemnej odpowiedzi. Od postanowień Organizatora odwołanie nie przysługuje. 

3. Od ustaleń, wyników, procedury postępowania niezgodnego z Regulaminem przez Jury Konkursowe przysługuje 

odwołanie do Organizatora nie później niż w dniu następnym po zakończeniu Konkursu. W terminie siedmiu dni 

od otrzymania wyjaśnień od Przewodniczącego Jury Konkursowego, Organizator rozpatruje odwołanie i udziela 

pisemnej odpowiedzi uczestnikowi składającemu odwołanie. Odpowiedź Organizatora jest ostateczna. 

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji, kultury osobistej oraz 

zachowywania zasad prawa własności intelektualnej. W każdym przypadku naruszenia powyższych zasad, 

uczestnikowi lub drużynie grozi dyskwalifikacja. 
 

 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapewnienia warunków umożliwiających uczestnictwo w 

Konkursie uczniom niepełnosprawnym podczas drugiego i trzeciego etapu Konkursu, po wcześniejszym 

zgłoszeniu potrzeb ucznia. 

2. W czasie trwania pierwszego i drugiego etapu Konkursu uczestnicy pracują indywidualnie. 

3. Testy i prace pisemne nie będą zwracane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 


