
XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Zawody I stopnia (szkolne) 

 

1. Zawody I stopnia (zawody szkolne) odbywają się w szkołach, które wcześniej, zgodnie z 

regulaminem OWT zgłoszą w Komitetach Okręgowych swój udział w Olimpiadzie. 

2. W przypadku dużej liczby kandydatów w szkole Komisja Szkolna może przeprowadzić 

eliminacje wstępne. Zasady i termin eliminacji Komisja określa samodzielnie. 

3. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień 

statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla 

cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i 

przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów 

elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania 

sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. 

4. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań I etapu olimpiady jest skorelowana z 

efektami wspólnymi kształcenia zawodowego w obszarach budowlanym, mechanicznym 

i górniczo-hutniczym oraz elektryczno-elektronicznym. 

5. Zadania do zawodów w postaci testów wyboru (1 z 4) i zadań (3 z 6) w okresie od maja 

do sierpnia danego roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny, są 

opracowane przez nauczycieli, metodyków, specjalistów danej tematyki i zaopiniowane 

przez Komitet Główny oraz wytypowanych przez sekretarza naukowego olimpiady 

pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. 

6. Przygotowane w wersji elektronicznej ostateczne testy i zadania są umieszczone na 

konkursowej platformie internetowej umieszczonej pod adresem https://owt.enot.pl.  

7. Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na 

rozwiązaniu 3 spośród 6 zadań. Przeznacza się na to łącznie 90 minut. Maksymalna 

punktacja wynosi za pytanie testowe 1 punkt, a za zadanie 5 punktów. 

8. Zawodnik sam określa grupę tematyczną, w której chciałby startować po ewentualnym 

zakwalifikowaniu się do zawodów wyższego stopnia. 

9. W czasie rozwiązywania testów i zadań nie wolno korzystać z telefonów komórkowych,  

podręczników, słowników i innych pomocy, w tym także elektronicznych za wyjątkiem 

prostych kalkulatorów do obliczeń. 

10. Weryfikacja poprawności odpowiedzi testowych odbywa się przy użyciu konkursowego 

systemu informatycznego zapewnionego przez Organizatora, posiadającego 

automatyczny mechanizm sprawdzający.  

11. Komisja Szkolna zapewnia każdemu z uczestników na czas trwania I stopnia zawodów 

komputer ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu oraz nadzoruje by uczestnicy 

nie korzystali z dostępu do Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą 

Olimpiady.  

12. Komisja Szkolna będzie miała jedno konto w konkursowym systemie informatycznym. 

13. Konto Komisji Szkolnej będzie założone przez administratora upoważnionego ze strony 

Organizatora. 

14. Po założeniu konta przedstawiciel Komisji Szkolnej będzie mógł zalogować się do 

systemu i tam będzie miał możliwość pobrania/wydrukowania kodów aktywacyjnych. 

15. Przewidywany termin udostępnienia kont dla Komisji Szkolnych-14 października 2019 r. 



16. Kody aktywacyjne służą do przystąpienia przez uczestników do zawodów I stopnia. 

17. W dniu zawodów I stopnia przedstawiciel Komisji Szkolnej przekazuje każdemu 

uczestnikowi unikalny jednorazowy kod aktywacyjny umożliwiający przystąpienie do 

zawodów I stopnia. 

18. Żeby przystąpienie do zawodów I stopnia było możliwe, uczestnik musi wcześniej tj. po 

udostępnieniu systemu, o którym mowa w pkt. 10, dokonać rejestracji w konkursowym 

systemie informatycznym podając wymagane dane. 

19. Poprawnie zarejestrowany w konkursowym systemie informatycznym uczestnik może po 

wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego przystąpić do zawodów I stopnia. 

20. Po zakończeniu zawodów I stopnia uczestnik wylogowuje się z konkursowego systemu 

informatycznego. 

21. Ustala się, że do udziału w zawodach II stopnia mogą zostać zakwalifikowani uczestnicy, 

którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 50% + 1 punkt z możliwych do 

zdobycia. Ogólna liczba zakwalifikowanych do II stopnia zawodów nie może 

przekroczyć 300 uczestników. Ostatecznej kwalifikacji uczestników do zawodów II 

stopnia dokonuje Komitet Główny. 

22. W przypadku, kiedy więcej uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, co uczestnik 

na 300 miejscu, wówczas Komitet Główny zwiększy liczbę uczestników, którzy 

przechodzą do II stopnia zawodów o liczbę tych uczestników, którzy zdobyli tę samą 

liczbę punktów, co uczestnik na 300 miejscu. 

23. Komitety Okręgowe w terminie jednego miesiąca od daty zawodów I stopnia informują 

szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów II stopnia. 

 

 


