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REGULAMIN E-OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ 

organizowanej w ramach projektu 

„Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu  
o nowoczesne technologie informacyjne” 

 
Faza wdrażania 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w e-olimpiadzie matematycznej, zwanej dalej „olimpiadą” 

organizowanej w ramach projektu nr WND-POKL.03.03.04-00-068/12 pt. „Wspomaganie nauczania 

matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, zwanego dalej Projektem.  

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – 

projekty konkursowe. 

3. Olimpiada organizowana jest przez Partnera projektu, Politechnikę Łódzką – Centrum Nauczania 

Matematyki i Fizyki, zwaną w dalszej części Organizatorem 

4. Organizator olimpiady powoła Komisję Egzaminacyjną, która dokona oceny prac na poszczególnych 

etapach olimpiady. Siedzibą Komisji Egzaminacyjnej będzie Politechnika Łódzka.  

5. Uczestnikiem/ uczestniczką e-olimpiady jest każdy uczeń/ uczennica zakwalifikowana do udziału w projekcie 

„Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”. 

6. Opiekunem grupy jest Nauczyciel/ lka wytypowany/a przez szkołę objętą wsparciem.  

7. Celem olimpiady jest weryfikacja osiągnięć uczniów/uczennic, którzy biorą udział w projekcie oraz 

podniesienie motywacji do uczenia się matematyki, wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach 

matematycznych i stymulowanie aktywności poznawczej wśród młodzieży uczącej się.  

8. Źródłem finansowania olimpiady są środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

§2 

 

1.  W e-olimpiadzie matematycznej mogą wziąć udział wszyscy uczniowie/uczennice, którzy/re: 

a.  zakwalifikowani są do udziału w Projekcie w fazie wdrażania; 

b.  aktywnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki   

 w oparciu o technologie ICT; 

2. E - olimpiada matematyczna odbędzie się w trzech etapach.  

3. Dwa pierwsze etapy e-olimpiady przeprowadzone zostaną na platformie e-learningowej dedykowanej do 

projektu (wnt.learnway.eu), w pracowni komputerowej, w Szkole objętej wsparciem, do której uczęszczają 

uczestnicy/czki Projektu. 

4. Trzeci etap olimpiady przeprowadzony zostanie w formie stacjonarnej, wyjazdowej. 

5. Na potrzeby przeprowadzenia e-olimpiady Szkoła wytypuje Opiekuna grupy, który pomoże  

w przeprowadzeniu e-olimpiady w szkole, jak również w razie potrzeby, pojedzie z uczestnikami/czkami na 

trzeci etap olimpiady. 
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§3 

Etap pierwszy – przebieg 

 

1. Pierwszy etap olimpiady zorganizowany zostanie na platformie e-learningowej.  

2. Pierwszy etap olimpiady przeprowadzony zostanie 15 kwietnia 2014 r. przy czym o wyborze godziny 

rozpoczęcia olimpiady decyduje Nauczyciel (objęty wsparciem w ramach Projektu), w zależności od tego 

kiedy będzie miał dostęp do pracowni komputerowej. Informację tę przekazuje do Biura projektu drogą 

mailową najpóźniej do dnia 17 marca 2014 r.. 

3. Do udziału w pierwszym etapie dopuszcza się wszystkich uczniów/uczennice, którzy/re zostali/ły objęci 

wsparciem w ramach realizacji Projektu, którzy/re posiadają swój własny login i hasło dostępu do platformy 

e-learningowej udostępnianej w ramach Projektu. 

4. Pierwszy etap olimpiady polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań. 

5.  Pytania będą o zróżnicowanym stopniu trudności tak, by każdy/a z uczniów/uczennic, niezależnie od tego, 

w której jest klasie był/a w stanie rozwiązać zadania samodzielnie.  

6. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut. Czas liczony jest od momentu uruchomienia przez 

uczestników/czki testu, po przeczytaniu przez nich instrukcji. W trakcie olimpiady, na stronie z testem, 

widoczny będzie licznik wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji uczestnika/czki. 

7. Pytania wyświetlane będą sekwencyjnie. Uczestnicy/czki będą mieli/miały możliwość powrotu do pytań, które 

pojawiły się wcześniej, a na które nie udzielili/ły odpowiedzi lub chcieliby/chciałyby zmienić odpowiedź. 

8. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do samodzielnego rozwiązywania testu - niedopuszczalna jest pomoc 

osób trzecich i/lub  korzystanie w tym czasie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych, w szczególności: 

pisanych, drukowanych lub źródeł internetowych, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzaczy audio-wideo  

i innych stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych. 

9. Pierwszy etap e-olimpiady zostanie udostępniony Opiekunom projektu na dzień poprzedzający rozpoczęcie 

olimpiady. Opiekun zobowiązany jest do udostępnienia paczki SCORM swoim uczniom/ uczennicom na kilka 

minut poprzedzających rozpoczęcie olimpiady.  

10. Każdy z uczestników/czek olimpiady będzie mógł ją otworzyć tylko raz. Jeśli uczestnik otworzy plik  

z zadaniami testowymi przed rozpoczęciem olimpiady, nie będzie miał możliwości ponownego jej 

uruchomienia, a tym samym zostanie zdyskwalifikowany. Wszelkie próby wcześniejszego uruchomienia 

olimpiady zostaną bowiem zarejestrowane przez system. 

11. Opiekun grupy czuwa nad przebiegiem zawodów zgodnym z wytycznymi niniejszego Regulaminu,  

w szczególności nad samodzielną pracą Uczestnika/czki. 

12. Opiekun grupy jest zobowiązany zdyskwalifikować Uczestnika/czkę, jeśli stwierdzi jego/jej niesamodzielną 

pracę. 

13. Administrator ma prawo wydłużyć Uczestnikowi/czce czas wyznaczony na rozwiązanie testu, jeśli  w trakcie 

zawodów uzyska wiarygodne informacje o utrudnionym dostępie Uczestnika/czki do platformy  

e-learningowej, niezawinionym przez Uczestnika/czkę i/lub Opiekuna grupy i ograniczającym prawo 

Uczestnika/czkę do równego z innymi udziału w e-olimpiadzie. 

14. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu olimpiady Biuro Projektu maksymalnie w terminie 2 dni roboczych 

podaje listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w drugim etapie olimpiady. Lista zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej projektu (www.wspomaganiematematyki.gromar.eu) oraz rozesłana  

do Opiekunów  projektu drogą mailową.  

15. Do udziału w drugim etapie e-olimpiady zakwalifikowanych zostanie pięciu najlepszych uczniów/uczennic  

z każdej szkoły.  

http://www.wspomaganiematematyki.gromar.eu/
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16. W przypadku, gdy większa liczba uczniów/uczennic uzyska wynik, który umożliwia przejście do kolejnego 

etapu, do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy Ci uczniowie/uczennice. 

 
 

§4 

Etap drugi – przebieg 

 

1. Drugi etap olimpiady przeprowadzony zostanie na platformie e-learningowej, w dn. 23 kwietnia 2014 r. 

Dokładna godzina rozpoczęcia olimpiady uzależniona jest od dostępu do pracowni komputerowej.  

O godzinie rozpoczęcia decyduje więc Opiekun grupy, o czym zobowiązany jest poinformować Biuro 

projektu, maksymalnie do dnia 18 kwietnia 2014 r. 

2. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy/re uzyskali/ły najlepsze wyniki  

z danej szkoły, zgodnie z §3 ust. 15 i 16. 

3. Drugi etap olimpiady polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań, o zróżnicowanym 

stopniu trudności. 

4. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut. Czas liczony jest od momentu uruchomienia przez 

uczestników/czki testu, po przeczytaniu przez nich instrukcji. W trakcie olimpiady, na stronie z testem, 

widoczny będzie licznik wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji uczestnika. 

5. Pytania wyświetlane będą sekwencyjnie. Uczestnicy/czki będą mieli/miały możliwość powrotu do pytań, które 

pojawiły się wcześniej, a na które nie udzielili/ły odpowiedzi lub chcieliby/chciałyby zmienić. 

6. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do samodzielnego rozwiązywania testu - niedopuszczalna jest pomoc 

osób trzecich i/lub  korzystanie w tym czasie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych, w szczególności: 

pisanych, drukowanych lub źródeł internetowych, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzaczy audio-wideo  

i innych stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych. 

7. Drugi etap e-olimpiady zostanie udostępniony Opiekunom projektu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

olimpiady. Opiekun zobowiązany jest do udostępnienia paczki SCORM swoim uczniom/ uczennicom na kilka 

minut poprzedzających rozpoczęcie olimpiady.  

8. Każdy z uczestników/czek olimpiady będzie mógł ją otworzyć tylko raz. Jeśli uczestnik otworzy plik  

z zadaniami testowymi przed rozpoczęciem olimpiady, nie będzie miał możliwości ponownego jej 

uruchomienia, a tym samym zostanie zdyskwalifikowany. Wszelkie próby wcześniejszego uruchomienia 

olimpiady zostaną bowiem zarejestrowane przez system. 

9. Opiekun grupy czuwa nad przebiegiem zawodów zgodnym z wytycznymi niniejszego Regulaminu,  

w szczególności nad samodzielną pracą Uczestnika/czki. 

10. Opiekun grupy jest zobowiązany zdyskwalifikować Uczestnika/czkę, jeśli stwierdzi jego/jej niesamodzielną 

pracę. 

11. Administrator ma prawo wydłużyć Uczestnikowi/czce czas wyznaczony na rozwiązanie testu, jeśli  w trakcie 

zawodów uzyska wiarygodne informacje o utrudnionym dostępie Uczestnika/czki do platformy  

e-learningowej, niezawinionym przez Uczestnika/czkę i/lub Opiekuna grupy i ograniczającym prawo 

Uczestnika/czki do równego z innymi udziału w zawodach. 

12. Po przeprowadzeniu drugiego etapu olimpiady Biuro Projektu maksymalnie w terminie 2 dni roboczych 

podaje listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w trzecim etapie e- olimpiady. Informacja 

zostanie podana na stronie internetowej projektu (www.wspomaganiematematyki.gromar.eu) oraz wysłana 

drogą mailową do Opiekuna projektu. 

13. Do udziału w trzecim etapie e-olimpiady, ze wszystkich Szkół, które biorą udział w Projekcie,  

zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 20 uczniów/uczennic, którzy/re uzyskają najlepsze wyniki.  

http://www.wspomaganiematematyki.gromar.eu/
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14. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wyłonienie 20 osób będzie niemożliwe ze względu na większą 

liczbę osób, które uzyskają ten sam wynik, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu olimpiady zadecyduje 

najkrótszy czas spośród rozpatrywanych osób, poświęcony na rozwiązanie testu.  

 

§5 

Etap trzeci – przebieg 

 

1. Trzeci etap olimpiady przeprowadzony zostanie w formie stacjonarnej, wyjazdowej, w dn. 28 kwietnia 2013 r.   

2. Do trzeciego etapu olimpiady, ze wszystkich szkół, które biorą udział w Projekcie, zakwalifikowanych 

zostanie łącznie 20 uczniów/uczennic z najlepszymi wynikami, zgodnie z §4 ust. 13 i 14.  

3. Trzeci etap olimpiady zorganizowany zostanie w Łodzi. O dokładnym miejscu organizacji trzeciego etapu 

uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora olimpiady. 

4. Uczestnikom/czkom olimpiady oraz ich opiekunom (nauczycielowi z danej szkoły) zagwarantowany zostanie 

nocleg oraz wyżywienie w dniu przeprowadzenia olimpiady.  

5. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów podróży Opiekuna grupy i uczestników/czek. 

6. Trzeci etap olimpiady polegać będzie na rozwiązaniu 10 zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.  

7. Na rozwiązanie testu przewiduje się 120 minut.  

8. Komisja Egzaminacyjna powołana przez Organizatora olimpiady monitorować będzie przebieg e-olimpiady 

dbając w szczególności o prawo uczestnika/czki do komfortowego i równego z innymi udziału w zawodach, 

jak również do samodzielnego rozwiązywania zadań przez uczestników/czki w Sali egzaminacyjnej. 

9. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do samodzielnego rozwiązywania testu - niedopuszczalna jest pomoc 

osób trzecich i/lub  korzystanie w tym czasie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych, w szczególności: 

pisanych, drukowanych lub źródeł internetowych, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzaczy audio-wideo  

i innych stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych. 

10. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu olimpiady powołana Komisja Egzaminacyjna dokonuje oceny prac  

niezwłocznie po zakończeniu trzeciego etapu podaje do wiadomości uczestników/czek i ich Opiekunów 

nazwiska 3 laureatów/laureatek, którzy/re uzyskali/ły najwyższą liczbę punktów.  

11. W przypadku sytuacji, gdy więcej niż 3 osoby uzyskają największy wynik, przeprowadzona zostanie 

dogrywka, polegająca na rozwiązaniu przez te osoby dodatkowych zadań. Zasady przeprowadzenia 

dogrywki uregulowane zostaną w odrębnym dokumencie.  

12. Za 3 pierwsze miejsca przewidziano nagrody w postaci IPadów. Nagrody zostaną rozdane 

laureatom/laureatkom po ogłoszeniu wyników.  

13. Laureaci/ laureatki nie mogą zbyć otrzymanych nagród za osiągnięciem korzyści majątkowych.  

14. Komisja Egzaminacyjna sporządzi protokół z przebiegu olimpiady. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2014 r. i obowiązuje przez cały okres organizacji  

e - olimpiady. 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 

3. Uczestnicy i Opiekunowie grup e- olimpiady zobowiązani są do stosowania się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku ewentualnych sporów, będą one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego 

rozwiązania, będą one poddawane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


