
 

Harmonogram przebiegu zawodów                                    

III stopnia- centralnych 

 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy                                

i Umiejętności 

 z Zakresu Projektowania i Wytwarzania 

Odzieży 
 

  

1. Informacje organizacyjne: 

 Miejsce  i data odbycia się zawodów III stopnia Olimpiady: 

 

Politechnika Łódzka 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 

ul. Żeromskiego 116    

90- 924 Łódź 

 

  21 marca 2017 rok - część pisemna  godz. 11.00 

  22 marca 2017 rok -  część ustna  godz.  9.00 

 

 

 Przybycie na miejsce odbywania się zawodów – do godz.10.00                              

i zarejestrowanie się (podpis na liście) 

 Rozpoczęcie części pisemnej – 11.00 

 Poczęstunek dla uczestników – 12.30 

 Zwiedzanie laboratoriów Wydziału – 12.45 - 14.15 

 Ogłoszenie wyników egzaminu – 14.15 - 14.25 

 Ewentualny dodatkowy test uzupełniający - 14.30 

 Podsumowanie etapu pisemnego zawodów - 15.00 

 Po ogłoszeniu wyników zakwalifikowani do części ustnej zawodnicy wraz 

ze swoimi opiekunami udają się do miejsca zakwaterowania, natomiast 

uczniowie niezakwalifikowani do części ustnej wracają z opiekunami do 

domu. 

 

http://strona.ckziu.com/index.php/olimpiada/olimpiada-2013-2014/lista-uczestnikow-zakwalifikowanych-do-iii-etapu/harmonogram-przebiegu-iii-etapu


2. Informacje o przebiegu zawodów III stopnia. 

 

 Każdy uczestnik przystępując do zawodów powinien spełnić okazać się 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem np.legitymacją szkolną, dowodem 

osobistym 

 Zabrania się wnosić na zawody telefonu komórkowego ani innego sprzętu 

umożliwiającego porozumiewanie się z otoczeniem zewnętrznym. 

 Jeśli daną szkołę reprezentuje więcej niż jeden uczeń, wówczas 

uczestnikom zawodów powinni towarzyszyć dwaj opiekunowie, gdyż po 

części pisemnej jeden opiekun wraca z uczestnikami do domu, a drugi w 

przypadku zakwalifikowania się ucznia do części ustnej zostaje z nim na 

nocleg. 

 

2.1. Część pisemna Zawodów 

 

 Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu złożonego z 60 zadań 

zamkniętych wielokrotnego wyboru, na który składa się 20%  zadań 

wykraczających poza ramy programowe nauczania w zawodzie oraz  80 % 

zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe objęte podstawą 

programową i programem nauczania. 

 Czas trwania części pisemnej -  90 min 

 Zadania testu oceniane są metodą 0/1 tzn. za każdą poprawną odpowiedź 1 

pkt., za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną 0 pkt. 

 Finaliści olimpiady to uczestnicy zawodów III stopnia, którzy uzyskali     

z części pisemnej co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia. 

 Laureaci to 6–ciu uczniów spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą 

ilość punktów z części pisemnej.  

 W przypadku, gdy liczba uczniów z najwyższą punktacją będzie wyższa 

od 6-ciu, dla finalistów z identyczną liczbą punktów przeprowadzony 

zostanie dodatkowy test. 

 Dodatkowy test składa się z 15 zadań zamkniętych, gdzie w każdym z nich 

poprawnych może być więcej niż jedna odpowiedź. 

 Czas trwania dodatkowego testu 30 minut. 

 Za dobrze rozwiązane zadanie uznaje się zaznaczenie wszystkich 

poprawnych odpowiedzi. 

 

 



2.2. Część ustna Zawodów 

 

 W części ustnej biorą udział Laureaci olimpiady. Walczą oni o Laur 

Zwycięzcy Olimpiady 2017 roku oraz miejsca od drugiego do szóstego. 

 Kolejność egzaminowania ustalana jest losowo. 

 Część ustna składa się z losowo wybranych zestawów 3 pytań 

problemowych, na które laureaci odpowiadają  przed  komisją oceniającą. 

  Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie problemowe laureat otrzymać 

może max 5 pkt.: 

  max 3 pkt. za treść merytoryczną, 

  max 1 pkt. za posługiwanie się słownictwem zawodowym, 

  max 1 pkt. za przejrzystość wypowiedzi. 

 Zwycięzcą olimpiady zostaje uczeń, który uzyskał najwięcej punktów po 

zsumowaniu wyników części pisemnej i ustnej. 

 

 

 

 

 Koordynator Olimpiady 
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