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Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej  
„Zimowe Igrzyska Olimpijskie - od Chamonix do Soczi” 

                                                                         
 
SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ OSOBY PRYWATNE 
 

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 PREZYDENT  MIASTA BIAŁEGOSTOKU, 

 PREZES PODLASKIEJ RADY OLIMPIJSKIEJ,  

 PODLASKI KURATOR OŚWIATY, 

 PREZES  PODLASKIEGO  WOJEWÓDZKIEGO  SZS  

 DYREKTOR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ 
 

POD PATRONATEM HONOROWYM  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I PREZESA 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

ORGANIZUJĄ DWUETAPOWY KRAJOWY KONKURS  WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 
„ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE-OD CHAMONIX DO SOCZI” 

Partnerzy   konkursu 
           Narodowy Bank Polski   Oddział Białystok  
           Białostocki Ośrodek Sportu I Rekreacji 
         Patronat  medialny 
           Telewizja  Polska TVP  Oddział  Białystok 
           Polskie Radio SA  Białystok 
           Gazeta Wyborcza  Oddział  Białystok 

Portal www.olimpijski.pl 
Magazyn Olimpijski 
Przegląd Sportowy 

CELE KONKURSU: 
1. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu. 
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców -olimpijczyków.  
3. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich. 
4. Wskazywanie młodzieży osobowych autorytetów i pożądanych postaw. 
5. Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych. 
6. Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej 

do szkolnych programów wychowania fizycznego. 
7. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasady fair play w rozwoju społecznym dzieci i 

młodzieży. 
ZAKRES TEMATYCZNY I ETAPU: 

- W dniu 7 maja – gimnazja: osiągnięcia, przebieg i wyniki rywalizacji w 
konkurencjach zimowych igrzysk olimpijskich polskich sportowców od 1948 oraz 
historia  polskiego ruchu olimpijskiego. 

- W dniu 8 maja - szkoły ponadgimnazjalne: osiągnięcia, przebieg i wyniki 
rywalizacji w konkurencjach zimowych igrzysk olimpijskich polskich sportowców 
od 1924 oraz historia polskiego ruchu olimpijskiego.  

http://www.olimpijski.pl/
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- W dniu 9 maja – w kategorii otwartej: (OPEN- prywatne osoby dorosłe) 
osiągnięcia, przebieg i wyniki rywalizacji w konkurencjach wszystkich zimowych 
igrzysk olimpijskich oraz historia polskiego i światowego ruchu olimpijskiego. 

UCZESTNICY: 
a) W Konkursie szkolnym może wziąć udział maksymalnie10 uczniów z danego 

gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Szkolna –imienna lista uczestników 
opracowana przez nauczyciela/dyrektora znajduje się na terenie szkoły). 

b) W kategorii OPEN –starują osoby dorosłe-powyżej 18 roku życia. 
 
ZGŁOSZENIA (jednokrotne- w przypadku podjęcia kolejnych prób rejestracji-
dyskwalifikacja): 

1. Szkoła (nauczyciel/dyrektor) zgłaszają od 14 do 30 kwietnia 2014 udział szkoły za 
pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.olimpiada.kuratorium.bialystok.pl 
wybierając: typ formularza (szkolny). Po zgłoszeniu automatycznie otrzymacie Państwo 
drogą mailową (na podany adres zwrotny) właściwy dla danego województwa adres 
strony www – konkursowej z testem wiedzy oraz zestaw indywidualnych 10 loginów i 
haseł dostępu dla Waszych uczniów.  

2. Osób prywatnych –kategoria OPEN. Osoby prywatne zgłaszają od 14 do 30 kwietnia 
2014 udział za pomocą formularza rejestracyjnego również na stronie 
www.olimpiada.kuratorium.bialystok.pl wybierając: typ formularza (open). Otrzymacie 
Państwo drogą mailową (na podany adres zwrotny) właściwy adres strony www z 
konkursowym testem wiedzy olimpijskiej oraz indywidualny, osobisty login i hasło 
dostępu do testu. 

Ze szczególną starannością wypełniamy formularze zgłoszeniowe, a zwłaszcza adres 
skrzynki  elektronicznej (mail) ponieważ będzie to jedyna droga przekazania informacji 
o bezpiecznym dostępie do testu konkursowego. 

 
PRZEBIEG KONKURSU: 

a) W SZKOŁACH –do szkolnej – imiennej listy uczestników należy przyporządkować login 
i hasło oraz udostępnić indywidualnie każdemu ze startujących uczniów. W dniach 
Konkursu tj. 7 i 8 maja 2014 każdy uczestnik powinien mieć zagwarantowany dostęp 
do samodzielnego stanowiska komputerowego z łączem internetowym i przeglądarką 
internetową. Uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela w szkole, który jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie zasady fair play (czyli zakazu ściągania (sic!) i 
udziela wyłącznie pomocy technicznej. Każdy z uczestników na podstawie loginu i 
hasła w godzinach 10.00-10.30 na właściwej stronie www uzyska dostęp do testu 
wiedzy. Test będzie składał się z 25 pytań z propozycjami 3 odpowiedzi (jedna 
prawidłowa). Indywidualny czas pracy każdego uczestnika z testem będzie ograniczony 
do 20 minut, przekroczenie czasu pracy skutkuje niestety wylogowaniem i utratą 
danych. 

b) OPEN – posługując się indywidualnym loginem i hasłem na właściwej stronie www. w 
dniu 9 maja 2014 w godzinach 10.00-10.30 uzyska dostęp do testu wiedzy. Test wiedzy 
będzie składał się z 25 pytań z propozycjami 3 odpowiedzi (jedna prawidłowa). Czas 
pracy każdego uczestnika z testem będzie ograniczony do 20 minut, przekroczenie 
czasu pracy skutkuje niestety wylogowaniem i utratą danych. 

a) W dniach konkursowych od godziny 12.00 będą dostępne wyniki indywidualne- po 
ponownym zalogowaniu. 

TERMINY REZERWOWE- dokładnie po tygodniu od dat pierwotnych (14,15,16 maja o tej 
samej porze)   
         
 
 
 
 

../AppData/Local/Temp/www.olimpiada.kuratorium.bialystok.pl
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ROZSTRZYGNIĘCIA INDYWIDUALNE (publikowane będą w dniu 12 maja): 
O kolejności indywidualnej zadecyduje w kolejności: 

- indywidualna suma punktów za właściwe odpowiedzi (1 pkt za właściwą odpowiedź); 
- krótszy czas pracy z testem (przy remisach punktowych) 
- do Finału awansuje po 2 uczniów w obu kategoriach i 2 osoby dorosłe z najlepszymi 

wynikami. 
ROZSTRZYGNIĘCIA DRUŻYNOWE: 
O kolejności drużynowej (czyli szkół) w skali województwa zadecyduje w kolejności: 

- pełny skład liczbowy drużyny szkolnej  (10 osób)-(kryterium formalne); 
- średnia liczba punktów uczniów danej szkoły-(kryterium podstawowe); 
- krótszy czas łączny  pracy z testem wszystkich uczniów (kryterium dodatkowe). 

FINAŁ: 
a) Finał Krajowego Konkursu  we wszystkich kategoriach odbędzie się w Białymstoku w 

siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej  w dniu 2 czerwca 2014 r (regulamin przebiegu 
zostanie opublikowany w terminie późniejszym). 

b) Koordynatorami szkolnych reprezentacji wojewódzkich i wyjazdu na Finał Krajowy będą 
osoby zgłaszające szkoły macierzyste dla uczniów, którzy zostali mistrzami 
województwa w obu kategoriach (na podst. formularza zgłoszeniowego).  

NAGRODY: 
a) Atrakcyjne nagrody indywidualne i drużynowe (w Finale imprezy) - zapewniają 

organizatorzy.  
KOMITET WYKONAWCZY- informacje dodatkowe i szczegółowe oraz rozstrzygnięcia 
proceduralne i merytoryczne: 

1. Andrzej Korolczuk – Kuratorium Oświaty 85/748-48-18 i 
olimpiada@kuratorium.bialystok.pl; 

2. Waldemar Leszczyński –sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej tel: 508203854 mail: 
waldi_1953@wp.pl 

3. Marek Sadowski –wiceprezes Podlaskiego SZS;  
4. Jan Wołosik -ekspert w zakresie historii i wiedzy olimpijskiej;  
5. Michał Kiejko  -  inspektor Urząd Marszałkowski; 
6. Artur Wojtkowski – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
7. Henryk Urbaś – Polski Komitet Olimpijski Warszawa 
8. Marek Frąckiewicz – Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH. 
1.  Przystępując do Konkursu (dotyczy uczestników finału) Uczestnik wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych 

osobowych przez ORGANIZATORA w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania 
zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w 
rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane 
osobowe Uczestników jest ORGANIZATOR, 

b) opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako Zwycięzcy, na Stronie Internetowej  
           ORGANIZATORA. 
     2.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia. 
     3.Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia nabycie    
        prawa do Nagrody w Konkursie. 
     4.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z    
        Ustawą ochronie danych osobowych. 
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Schemat działań konkursowych 

 
 

 

Ogłoszenie 
o konkursie- 
kwiecień 
2014 

W szkole: 
Nabór 10 uczniów –uczestników na terenie szkół i rejestracja za 
pomocą formularza na stronie www.olimpiada.kuratorium.bialystok.pl   
od 14 do 30 kwietnia 2014 
-otrzymanie loginów i haseł w dniu rejestrowania 

W szkole: 
Przyporządkowanie 
loginów i haseł 
poszczególnym uczniom i 
przekazanie im warunków 
dostępu do formularza 
(adres strony oraz loginy i 
hasła)  
  

 

I etap Konkursu w dniu 7 
(gimnazja) i 8 
(ponadgimnazjalne) maja   
2014 godz. 10.00-10.30 w 
pracowni informatycznej w 
szkołach-logowanie na  
właściwej stronie www i 
rozwiązywanie testu (lub w 
rezerwowych terminach) 
kategoria OPEN – 9 maja g. 
10.00-10.30 
 
 

Ustalenie wyników i list 
laureatów wojewódzkich 
do 12 maja  2014 
 
Ustalenie składów 
osobowych reprezentacji 
wojewódzkich na Finał 
przez szkoły 
koordynujące –do dnia 23 
maja 2014 
 

 

Finał  Konkursu 
2 czerwca 2014 

Białystok 
Opera i 

Filharmonia 
Podlaska 

 
 
 

  17  Białystok 
 

 

Nagrody, 
gratulacje, 

satysfakcja, 
promocja szkół 
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