Załącznik 4. do REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
Szczegółowy tryb przeprowadzania zawodów w trybie zdalnym
1. Poza wyjątkami określonymi w załączniku 4. do regulaminu podczas organizacji
i przeprowadzania zawodów III stopnia stosuje się zapisy § 4 pkt. 4.6. regulaminu
oraz załącznika 1. do regulaminu.
2. Zawody w całości odbywają się w trybie zdalnym.
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, podczas którego omawiane są prace badawcze
i wystawiane są holistyczne recenzje prac badawczych odbywa się w trybie zdalnym.
3. Podczas przeprowadzania zawodów stosuje się zapisy pkt. 1.–5. załącznika 3.
do regulaminu.
4. Wymiana informacji oraz plików niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
centralnych może się odbywać z wykorzystaniem odrębnych platform cyfrowych oraz
wiadomości poczty elektronicznej.
5. Zawody składają się z sześciu części: czterech pracowni praktycznych, egzaminu
pisemnego oraz obrony pracy badawczej. Przebieg wszystkich części zawodów jest
nagrywany.
Czas trwania oraz kolejność poszczególnych części zawodów ustala KGOB. Porządek
zawodów może odbiegać od zapisów § 4 pkt. 4.6. regulaminu. KGOB zastrzega
możliwość łączenia dwóch lub większej liczby pracowni w jeden blok egzaminacyjny.
6. Pracownie praktyczne polegają m.in. na analizie i interpretacji materiałów audiowizualnych, fotograficznych i innych o charakterze eksperymentalnym. Pracownie
praktyczne obejmują następujące dyscypliny naukowe: bioinformatyka i statystyka,
botanika, zoologia, fizjologia, biologia molekularna.
7. Pracownie praktyczne i egzamin pisemny odbywają się pod nadzorem opiekunów
przydzielanych do grup Uczestników liczących co najwyżej cztery osoby
lub indywidualnie do każdego z Uczestników.
8. Podczas zawodów nie stosuje się zapisów dotyczących trybu odwoławczego ujętych
w § 6 pkt. 6.7 oraz 6.8 regulaminu.
9. Odwołania od treści zadań oraz zasad oceniania rozwiązań zadań są przyjmowane
od Uczestników wyłącznie w formie korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres
kgob@biol.uw.edu.pl.
Odwołania są przyjmowane przez 3 dni od opublikowania zasad oceniania rozwiązań
zadań oraz listy rankingowej.
W treści wiadomości powinny znajdować się:
1) imię i nazwisko Uczestnika,
2) nr PESEL Uczestnika,
3) pełen adres Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik,

4) szczegółowa treść odwołania wraz z wnioskiem o zmianę zasad oceniania,
wgląd do pracy lub zmianę liczby przyznanych punktów.
Odwołania są rozpatrywane przez Sekretarza naukowego KG w ciągu 2 dni.
10. Uczestnicy zawodów są na bieżąco informowani o szczegółach przeprowadzenia
zawodów zdalnych poprzez komunikaty zamieszczane stronie internetowej Olimpiady.

