
INSTRUKCJA DO PRZEPROWADZENIA III ETAPU        

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 
 

1 W bieżącym roku szkolnym III etap Olimpiady WiUHM odbywa się w jednym dniu                               

w wyznaczonych miejscach (strefach), zgodnie z ustaleniami Komitetu Głównego. Zawody 

obejmują test w języku polskim  i w języku obcym oraz część praktyczną. 

2 Zawody przeprowadza się w odpowiednio przygotowanej pracowni komputerowej pod 

nadzorem Komisji powołanej przez Dyrektora szkoły prowadzącej zawody -  w porozumieniu 

z Komitetem Głównym. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący – Dyrektor szkoły                          

(w szczególnych przypadkach wicedyrektor lub nauczyciel danej szkoły), członkowie – dwóch 

przedstawicieli innych szkół uczestniczących w zawodach oraz przedstawiciel Komitetu 

Głównego. 

3 Uczestnicy za okazaniem dokumentu tożsamości wchodzą na salę i zajmują kolejne stanowisko 

wg listy ustalonej przez Komitet Główny. 

4 Podczas trwania części praktycznej uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy 

dodatkowych. (zbędne pomoce, torby, itd. złożone w wyznaczonym miejscu poza salą) 

5  Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacji oraz 

kalkulatorów. 

6 Do wykonania zadania uczestnik korzysta z podstawowego oprogramowania komputerowego 

(pakiet Office) bez dostępu do Internetu. 

7  Każdy uczestnik otrzymuje KARTĘ KODOWĄ (przygotowaną przez Komitet Główny), na 

której czytelnie wpisuje swoje nazwisko i imię oraz nazwę szkoły. 

8 W dalszej części uczestnik posługuje się wyłącznie swoim KODEM 

9 W pierwszej kolejności uczestnicy rozwiązują  test w języku polskim oraz w wybranym 

języku obcym. Test znajdzie się na pulpicie jako plik dokumentu tekstowego WORD pod 

nazwą test 2020-21 W pliku znajduje się instrukcja do rozwiązania testu oraz zadania testowe. 

Czas trwania testu wynosi 20 - 30 minut  (czas każdorazowo ustala Komitet Główny). 

10 W drugiej części tego etapu uczestnicy rozwiązują zadanie praktyczne. Znajduje się ono na 

pulpicie jako plik arkusza kalkulacyjnego pod nazwą Zadanie praktyczne. 

11 Rozwiązanie zadania praktycznego i wszystkie elementy powinny być zapisane w tym pliku. 

12 Instrukcja do rozwiązania zadania praktycznego znajduje się w pliku, poprzedzając treść 

zadania praktycznego.  

13 Czas trwania zadania praktycznego wynosi 30 - 40 minut (czas każdorazowo ustala Komitet 

Główny) 

14 Z chwilą, gdy minie wyznaczony czas uczestnicy kończą pracę i opuszczają salę. 

15 Uczestnik, który zakończy pracę przed czasem, zgłasza się poprzez podniesienie ręki. 

Przewodniczący lub członek Komisji pozwala opuścić salę po sprawdzeniu poprawności zapisu 

plików oznaczonych nr kodowym uczestnika. 

16 Po zakończeniu pracy członek Komisji (lub upoważniona osoba, np. informatyk) sprawdza 

poprawność zapisu zadania oraz przegrywa pliki z testami oraz z zadaniami praktycznymi na 

nośnik elektroniczny. 

17 Na zakończenie Komisja sporządza protokół z przebiegu zawodów (druk – zał. nr 4) 

                                                                                                                 KOMITET GŁÓWNY 

                                                                                                                OLIMPIADY WiUHM 

 

Uwaga: Komitet Główny Olimpiady zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Instrukcji. 


