
Aneks do regulaminu Olimpiady Biologicznej 

1. Egzamin pisemny zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 
2020/2021 odbywa się trybie zdalnym wg przepisów zawartych w niniejszym aneksie, 
w szczególności podczas organizacji i przebiegu zawodów nie stosuje się przepisów 
zawartych w pkt. 4.5. regulaminu Olimpiady Biologicznej. 

2. Zawody II stopnia odbywają się w jednym czasie na terenie całego kraju wg 
harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Olimpiady. 

3. Uczestnicy przystępują do egzaminu w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. 

4. Podczas trwania zawodów w pomieszczeniu może znajdować się tylko Uczestnik. 
W przypadku braku oddzielnego pomieszczenia do dyspozycji Uczestnika odpowiednią 
salę zapewnia Dyrektor Szkoły. Ujawnienie obecności osób trzecich w pomieszczeniu 
podczas trwania zawodów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika. 

5. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą opuszczać pomieszczenia. Wyjątek 
stanowią osoby, które zgłosiły szczególne wymagania zdrowotne podczas rejestracji 
lub ze względu na zmianę stanu zdrowia dokonały zgłoszenia aktualizacyjnego 
w późniejszym terminie. W takich przypadkach wyjścia do toalety wymagają 
uzgodnienia z opiekunem bezpośrednio nadzorującym przebieg egzaminu. 

6. Na czas trwania zawodów uczestnicy przygotowują do swojej wyłącznej dyspozycji: 
smartfon oraz komputer z dostępem do Internetu wraz z podłączoną kamerą 
internetową, mikrofonem i głośnikiem. Urządzenia te służą do komunikacji z KG, KO 
oraz opiekunem bezpośrednio nadzorującym przebieg egzaminu. Wykorzystanie tych 
urządzeń do innych celów w czasie trwania egzaminu jest zabronione. Uczestnik 
niezwłocznie odrzuca połączenia przychodzące od osób trzecich. 

7. W czasie trwania zawodów Uczestnicy korzystają z telefonu o numerze podanym 
podczas rejestracji. Korzystanie z telefonu o innym numerze może być podstawą 
dyskwalifikacji Uczestnika. 

8. Nie później niż na dwa tygodnie przed zawodami KG informuje uczestników 
o szczegółach technicznych rozgrywania zawodów w trybie zdalnym, w szczególności 
o aplikacjach oraz adresach internetowych niezbędnych do przeprowadzenia 
zawodów. Przed spotkaniem próbnym Uczestnicy instalują wymagane aplikacje 
w urządzeniach elektronicznych wykorzystywanych podczas egzaminu, konfigurują je 
wg dostarczonych instrukcji i sprawdzają poprawność ich działania. Odpowiednie 
informacje KG publikuje na stronie internetowej Olimpiady. 

9. Najpóźniej na tydzień przed terminem zawodów KG uruchamia centrum pomocy 
technicznej odpowiadające za wsparcie w konfiguracji aplikacji niezbędnych do 
przeprowadzenia zawodów. Centrum pomocy technicznej jest dostępne pod adresem 
e-mail oraz pod nr telefonu podanymi na stronie internetowej Olimpiady. 

10. Najpóźniej na tydzień przed terminem zawodów KG wyznacza opiekunów 
bezpośrednio nadzorujących przebieg egzaminu i przydziela ich do grup uczestników 
nie większych niż dziesięć osób. Odpowiednie informacje KG publikuje na stronie 
internetowej Olimpiady. 

11. Najpóźniej na dwa dni przed zawodami opiekunowie bezpośrednio nadzorujący 
przebieg egzaminu organizują zdalne spotkanie próbne z Uczestnikami za pomocą 



środków komunikacji wykorzystywanych podczas zawodów. Udział w spotkaniu jest 
obowiązkowy dla wszystkich zawodników. 

12. Na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zobowiązani są do uruchomienia 
aplikacji komputerowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów, w szczególności 
aplikacji służących do przekazania treści zadań oraz umożliwiających opiekunom 
bezpośrednio nadzorującym egzamin obserwację Uczestnika przez cały czas trwania 
zawodów. Uczestnicy przedstawiają opiekunom dokument tożsamości ze zdjęciem o 
numerze podanym podczas rejestracji. 

13. W trakcie trwania zawodów kamera internetowa, mikrofon i głośnik każdego 
uczestnika są stale włączone. Ustawienie kamery musi pozwalać na identyfikację 
i obserwację uczestnika przez cały czas trwania zawodów. Osoba bezpośrednio 
nadzorująca przebieg egzaminu może wydać polecenie zmiany ustawienia kamery oraz 
udostępnienia pulpitu komputera. 

14. W czasie trwania zawodów, a także bezpośrednio przed i po zakończeniu zawodów, 
uczestnicy na polecenie opiekuna bezpośrednio nadzorującego egzamin udostępniają 
materiały znajdujące się w ich zasięgu oraz obraz pomieszczenia. 

15. Przebieg zawodów jest nagrywany. Brak zgody Uczestnika na nagrywanie przebiegu 
zawodów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. Nagrania są przechowywane przez 
KG do końca roku szkolnego i stanowią dokumentację regulaminowego przebiegu 
zawodów. 

16. Niewykonywanie poleceń wydawanych przez opiekuna bezpośrednio nadzorującego 
przebieg egzaminu jest podstawą dyskwalifikacji Uczestnika. 

17. W czasie trwania zawodów uczestnikom nie wolno kontaktować się w jakikolwiek 
sposób z innymi osobami poza opiekunem bezpośrednio nadzorującym przebieg 
egzaminu. 

18. W przypadku zerwania połączenia internetowego Uczestnik jest zobowiązany 
do natychmiastowego nawiązania połączenia telefonicznego z opiekunem 
bezpośrednio nadzorującym przebieg egzaminu. Jeśli opiekun zauważy zerwanie 
połączenia internetowego, bezzwłocznie zawiadamia telefonicznie Uczestnika. Utrata 
połączenia internetowego na łączny czas dłuższy niż 10 min oznacza dyskwalifikację 
Uczestnika. Czasowa utrata połączenia internetowego nie daje prawa do dodatkowego 
czasu na rozwiązanie zadań. 

19. Uczestnicy zapisują rozwiązania zadań w formularzu elektronicznym, dostarczonym 
razem z arkuszem zadań. 

20. Do zakończenia zawodów uczestnicy nie mogą rozpowszechniać rozwiązań zadań. 
Złamanie tego przepisu skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. 

21. Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, w czasie nie dłuższym niż 10 min, Uczestnicy 
wysyłają rozwiązania zadań do opiekuna bezpośrednio nadzorującego egzamin 
na wskazany adres e-mail. Uczestnicy potwierdzają swoją tożsamość poprzez wysłanie 
rozwiązań zadań z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. W czasie wysyłania 
rozwiązań zadań kamera internetowa Uczestnika jest włączona. 

22. W ciągu tygodnia od przeprowadzenia egzaminu KG publikuje na stronie internetowej 
zasady oceniania rozwiązań zadań. 



23. W ciągu trzech tygodni od dnia zawodów okręgowych KG ogłasza na stronie 
internetowej Olimpiady Biologicznej informację o progu punktowym kwalifikującym 
uczestników do udziału w zawodach III stopnia. 

24. KO mogą przyznawać nagrody za zajęcie czołowych miejsc w danym okręgu oraz 
dyplomy z informacją o zajętym przez Uczestnika miejscu oraz liczbie uczestników 
biorących udział w zawodach. Na tym etapie zawodów nie są jednak przyznawane 
tytuły finalisty ani laureata. 

25. O pozytywnym wyniku kwalifikacji do zawodów III stopnia Szkoły oraz KO informowane 
są przez KG najpóźniej na miesiąc przed zawodami centralnymi. 

26. Do etapu centralnego zawodów zakwalifikowanych zostaje około 70 Uczestników, 
którzy uzyskali najwyższy wynik na etapie okręgowym. Listę Uczestników 
zakwalifikowanych KG ustala tak, aby obejmowała wszystkie osoby, które uzyskały 
wynik wyższy lub równy, co osoba znajdująca się na 70. pozycji na liście rankingowej. 

27. Uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu zawodów przysługuje wsparcie 
merytoryczne właściwych KO w przygotowaniu się do zawodów centralnych. 


