Załącznik nr 3 do Regulaminu
Ogólnopolskiej II Olimpiady Historycznej Juniorów (2020/2021)
ZASADY PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI CENTRALNYCH
W TRYBIE ON-LINE

I. ELIMINACJE PISEMNE
1. Przygotowanie do eliminacji
 Podczas eliminacji pisemnych będzie obowiązywało podwójne logowanie:
o w pierwszej kolejności do jednego z komunikatorów (np. MS Teams) z
użyciem kamery i mikrofonu oraz bez używania funkcji zmiany tła;
o do platformy internetowej olimpiady, na której będzie rozwiązywany test.
 Kody dostępu zostaną przekazane do dnia 2 marca 2021 r.:
o na adresy mailowe nauczycieli, podane podczas rejestracji, zostaną
wysłane indywidualne kody dostępu do platformy internetowej, na której
będzie rozwiązywany test. Nauczyciele przekazują kody dostępu uczestnikom.
o Na adresy mailowe uczestników podane w ankietach zostaną wysłane
kody dostępu do wybranego komunikatora.
UWAGA! W celu zwiększenia kontroli samodzielności pracy uczestnicy
zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda grupa będzie miała koordynatora z ramienia Komitetu Głównego – dane kontaktowe do koordynatorów zostaną podane na stronie internetowej Olimpiady do końca
lutego 2021 r.
 W razie braku maili z kodami po 2 marca 2021 r., należy zgłosić ten fakt Komitetowi Głównemu pisząc na adres historia.junior@op.pl
 Uczestnicy będą mogli przeprowadzić próbne logowanie w dniach 2 i 3 marca
2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych logowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady do końca lutego 2021 r.
o Podczas próbnego logowania będzie możliwe rozwiązanie przykładowych
zadań w celu zapoznania się z działaniem platformy.
o Wyjaśnienie z koordynatorami ewentualnych wątpliwości dotyczących
kwestii organizacyjnych.
2. Przebieg eliminacji
 Eliminacje pisemne zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2021 r. o godz. 10.00.
 Logowanie do wskazanego komunikatora musi odbyć się do 9.45. Uczestnik ma
obowiązek włączenia kamery i mikrofonu oraz pozostawienia obu urządzeń w stanie
aktywności przez cały czas rozwiązywania testu.
 Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.
 Przez cały czas eliminacji uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich zadań.
 Jednocześnie na ekranie będzie wyświetlało się tylko jedno zadanie.
 Po udzieleniu odpowiedzi i przejściu do następnego zadania, odpowiedź zapisze się
automatycznie.
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 W zadaniach, które wymagają wpisania dłuższej odpowiedzi, będą one zapisywane
automatycznie co 30 sekund.
 Uczestnik będzie mógł w dowolnym momencie powrócić do wypełnionego zadania i
zmienić odpowiedź.
 Uczestnik może wcześniej zakończyć rozwiązywanie testu i wylogować się. Test zostanie automatycznie zamknięty o godz. 11.00.
 W sytuacji, gdy z powodów technicznych uczestnik zostanie wylogowany, może ponownie zalogować się i kontynuować rozwiązywanie testu. Będzie miał również dostęp do wcześniej rozwiązanych zadań.
 Organizatorzy nie mają możliwości technicznej doliczenia do czasu rozwiązywania
testu ewentualnych przerw spowodowanych problemami technicznymi.
 Uczestnik rozwiązujący test powinien przebywać w pomieszczeniu sam.
 W uzasadnionych przypadkach koordynator nadzorujący pracę danej grupy uczestników może zażądać udostępnienia przez uczestnika ekranu komputera.

II. ELIMINACJE USTNE
3. Zasady ogólne
 Eliminacje ustne zostaną przeprowadzone za pomocą ogólnie dostępnych komunikatorów, umożliwiających transmisję audio i video (np. Teams, Skype, Zoom) w
dniach 5 i 6 marca.
 Decyzję o wyborze aplikacji podejmuje Przewodnicząca Komitetu Głównego w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej.
 Eliminacje ustne odbywają się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną.
 W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line jednego z członków
komisji w trakcie egzaminu jest on kontynuowany, a do czasu przywrócenia połączenia Przewodniczący danej komisji rozpoczyna rejestrowanie (nagrywanie) wypowiedzi uczestnika. Po przywróceniu połączenia rejestrowanie nie jest konieczne.
 W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line dwóch lub trzech z
członków komisji, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od początku.
Uczeń otrzymuje nowe pytania.
 Jeśli w trakcie trwania egzaminu w wyniku problemów technicznych Olimpijczyk
straci łączność z komisją, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od początku. Uczeń otrzymuje nowe pytania.
4. Przebieg eliminacji ustnych
 Uczeń przystępuje do eliminacji przed wskazaną komisją egzaminacyjną o wyznaczonym czasie, poprzez ustalony komunikator internetowy.
 Połączenie testowe i wstępną weryfikację uczestnika na I etapie eliminacji przeprowadza osoba wskazana przez Przewodniczącą Komitetu Głównego. Osoba ta informuje uczestnika o wszystkich obowiązujących zasadach egzaminu on-line oraz potwierdza komisji egzaminacyjnej gotowość ucznia do egzaminu w celu umożliwienia
połączenia.
 Uczeń przed przystąpieniem do egzaminu jest zobowiązany do okazania komisji egzaminacyjnej dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
 Przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za weryfikację tożsamości osoby przystępującej do egzaminu.
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 Uczestnik udzielający odpowiedzi powinien przebywać w pomieszczeniu sam i siedzieć w takiej odległości od komputera, która wyklucza możliwość korzystania z niego podczas egzaminu. Komisja powinna widzieć ręce ucznia.
 W przypadku powzięcia wątpliwości co do samodzielności wypowiedzi oraz przejrzystości egzaminu, Przewodniczący przerywa egzamin, a uczestnik może zostać
zdyskwalifikowany.
 Pytania z zakresu Podstawy programowej będą przydzielane z ogólnej listy pytań
przygotowanych przez Komitet Główny. Uczestnik dokona losowego wyboru podając
numer pytania. Jeśli pytanie znajdujące się pod tym numerem zostało już wybrane
przez innego uczestnika, podaje kolejny numer aż do momentu, gdy trafi na pytanie,
które jeszcze nie było wykorzystywane.
 Pytania dotyczące lektur będą formułowane przez członków komisji egzaminacyjnej.
Jurorzy mogą zadawać pytania dotyczące jednej, dwóch lub wszystkich wybranych
lektur. Pytania mogą mieć charakter szczegółowy (mogą dotyczyć np. konkretnych
faktów, wydarzeń lub postaci) lub problemowy (mogą dotyczyć np. charakterystyki,
porównania lub oceny zjawisk/postaci/procesów). Nie ma limitu pytań dotyczących
lektur.
 Czas przewidziany na odpowiedź ustną jednego uczestnika to 20 minut.

3

