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Regulamin 

III Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie  

z okazji 60. rocznicy odkrycia  

złoża rud miedzi  
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Organizator i Partnerzy 

Organizatorem Olimpiady jest KGHM Polska Miedź S.A., patronat nad konkursem 

sprawuje Dyrektor Naczelny Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Funkcję Operatora 

wykonawczego Olimpiady pełni Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego 

przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Buczynie. 

  

Dane teleadresowe Organizatora: 

KGHM Polska Miedź S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48  

59-301 Lubin  

www.kghm.com 

 

Dane teleadresowe Operatora: 

Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego  

Sieroszowice 39 

59-160 Radwanice 

tel. 696 902 969 

e-mail:   towarzystwo39@wp.pl 

www.tpjw.radwanice.pl 
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Cele Olimpiady 

- promocja dokonań i działalności KGHM wśród uczniów szkół podstawowych  

   i gimnazjów,  

- popularyzacja wiedzy o Zagłębiu Miedziowym, 

- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną, 

- krzewienie społecznych wartości: bezpieczeństwa, współdziałania,   

odpowiedzialności i odwagi, propagowanych przez KGHM. 

 

Tematyka i zakres Olimpiady 

Olimpiada dotyczy wiedzy o KGHM oraz Zagłębiu Miedziowym. Zakres tematyki: 

historia KGHM i Zagłębia Miedziowego, tradycje górnicze, podstawy geologii 

związanej z regionem, działalność KGHM i spółek Grupy Kapitałowej KGHM  

w kraju i na świecie itp. 

 

Uczestnicy  

Do Olimpiady Organizator zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych Zagłębia Miedziowego (powiaty: bolesławiecki, głogowski, 

jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski). 

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie wiekowe:  

- kategoria pierwsza:  uczniowie szkół podstawowych: klasy IV – VI, 
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- kategoria druga: uczniowie szkół gimnazjalnych. 

 

Ogólne zasady przeprowadzenia Olimpiady: 

Olimpiada składa się z trzech etapów: 

a) I etap – eliminacje szkolne – odbywają się w szkołach, które zadeklarują 

swój udział w konkursie. Polegają na wyłonieniu przez szkolną komisję, 

spośród chętnych uczniów, jednego reprezentanta, który weźmie udział  

w drugim etapie konkursu – teście międzyszkolnym. Sposób 

przeprowadzenia eliminacji szkolnych pozostaje w kompetencji szkolnej 

komisji. Deklarację przystąpienia szkoły do Olimpiady należy przesłać na 

adres mailowy Operatora nie później, niż do dnia 8 marca 2017 r. 

Sprawozdanie z przeprowadzonego pierwszego etapu konkursu wraz 

Deklaracją Uczestnictwa ucznia w Olimpiadzie (z danymi ucznia 

reprezentującego szkołę w dalszych etapach Olimpiady),  należy przesłać na 

adres mailowy Operatora nie później, niż do dnia 20 marca 2017 r. 

b) II etap – eliminacje międzyszkolne – polegają na napisaniu przez 

reprezentanta szkoły testu umieszczonego na stronie internetowej Operatora 

oraz dostarczeniu wypełnionego arkusza w odpowiednim terminie pocztą 

elektroniczną na adres Operatora. Operator na podstawie wyników testów  
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wyłoni 15 (słownie: piętnastu) najlepszych uczniów spośród zgłoszonych szkół  

z każdej kategorii wiekowej.   

c) III etap – finał – odbędzie się w Sali Miedziowej w Sieroszowicach,  osobno  

w każdej kategorii wiekowej; w każdej kategorii zmierzy się 15 (słownie: 

piętnastu) uczestników. Spośród nich jury wyłoni trzech (słownie: trzech) 

laureatów w każdej kategorii wiekowej.  

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Olimpiady:  

 

I etap – eliminacje szkolne 

Etap I poprzedzi przesłanie przez Operatora drogą poczty elektronicznej w dniu  

3 marca 2017 r. zaproszeń do uczestnictwa w Olimpiadzie (wraz z regulaminem, 

harmonogramem i deklaracją przystąpienia szkoły do konkursu) do wszystkich 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatów wymienionych  

w niniejszym regulaminie.  

Eliminacje szkolne odbędą się w szkołach do dnia 20 marca 2017 r. 

Organizacją i sprawdzeniem prac zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa, 

której przewodniczy Szkolny Koordynator Olimpiady, powołany przez dyrektora 

szkoły. 
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Szkolna Komisja Konkursowa wyłoni jednego reprezentanta szkoły spośród 

chętnych uczniów, wybraną przez siebie metodą.  

Szkolna Komisja Konkursowa prześle do Operatora drogą poczty elektronicznej 

na adres: towarzystwo39@wp.pl sprawozdanie z eliminacji szkolnych wraz  

z podpisaną Deklaracją Uczestnictwa ucznia w Olimpiadzie w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20 marca 2017 r., do godz. 24.00. 

Deklaracja Uczestnictwa ucznia w Olimpiadzie dostępna jest na stronie 

internetowej Operatora pod adresem: www.tpjw.radwanice.pl 

Organizator i Operator Olimpiady nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 

problemy techniczne związane z dostarczeniem przez szkoły drogą poczty 

elektronicznej wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.   

 

II etap – eliminacje międzyszkolne 

 

Etap międzyszkolny odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. W tym dniu  reprezentant  

szkoły, pod opieką Szkolnego Koordynatora Olimpiady, napisze test (plik  

w formacie docx), który umieszczony zostanie na stronie internetowej Operatora  

w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań 

oraz odesłanie wypełnionego arkusza to 120 minut. Źródłem wiedzy, na 

podstawie którego tworzone są zadania konkursowe testu są: oficjalna strona  
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internetowa Organizatora: www.kghm.com oraz strona internetowa Operatora: 

www.tpjw.radwanice.pl  

Test zawierać będzie zadania typu: krzyżówka, tekst z lukami, test wyboru, 

prawda-fałsz itp.  

Test w wersji elektronicznej należy wypełnić i dostarczyć za pomocą poczty 

elektronicznej na adres Operatora: towarzystwo39@wp.pl w nieprzekraczalnym 

terminie tj. 3 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00. 

Aby z sukcesem ukończyć etap międzyszkolny Olimpiady, Szkolny Koordynator 

Olimpiady powinien zapewnić odpowiednie warunki reprezentantowi szkoły – 

odpowiedni sprzęt (komputer z programem Word i dostęp do Internetu)  oraz 

pomieszczenie do pracy. 

Organizator i Operator Olimpiady nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 

problemy techniczne związane z dostarczeniem przez szkoły drogą poczty 

elektronicznej wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.  

Do finału Olimpiady awansuje po 15 (słownie: piętnastu) uczestników z każdej 

kategorii wiekowej (w sumie 30 finalistów).  

Jeśli w rozwiązanych testach pojawi się  jednakowa liczba punktów, o awansie do 

finału rozstrzygnie czas dostarczenia do Operatora rozwiązanego testu 

przesłanego drogą mailową.  
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Lista uczniów, którzy awansują do finału, zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej Operatora oraz przesłana zostanie drogą poczty elektronicznej 

szkołom biorącym udział w Olimpiadzie w dniu 7 kwietnia 2017 r. 

 

Finał  

Odbędzie się 12 maja 2017 r. w Sali Miedziowej w Sieroszowicach. Osobno  

w każdej kategorii wiekowej zmierzy się 15 finalistów. Finał będzie miał formę 

testu z pytaniami zamkniętymi (test wyboru). Za prawidłowe odpowiedzi 

uczniowie otrzymają punkty dodatnie, zaś za błędne – punkty ujemne. 

Dodatkowo uczniowie będą mogli zdobyć tzw. bonusy, czyli dodatkowe punkty za 

szybkie napisanie testu – dla trzech pierwszych osób z każdej kategorii. 

Podsumowane wyniki dadzą rozstrzygnięcie finału. Przewidywany czas na 

rozwiązanie testu: 20 minut.  

W razie remisu przewidziana jest dogrywka w formie pytań kierowanych do jej 

uczestników, na które muszą oni odpowiedzieć jednocześnie (zapisując 

odpowiedź na kartce). Pytania zadawane będą pojedynczo i już po pierwszym 

pytaniu może nastąpić  rozstrzygnięcie. Przegrywa uczestnik, który pierwszy 

popełni błąd. 
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W czasie trwania finału i podczas rozwiązywania zadań konkursowych w Sali 

Miedziowej może przebywać, oprócz uczestniczących w Olimpiadzie uczniów 

oraz członków Komisji konkursowej, jedynie Szkolny Koordynator Olimpiady. 

Dwa tygodnie przed Finałem, tj. 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej 

Operatora pojawią pytania, z których część wykorzystana będzie się w finałowym 

teście. Wszystkie pytania i odpowiedzi weryfikowane są przez przedstawicieli 

Organizatora i Operatora i ich wartość merytoryczna nie podlega dyskusji. 

 

Warunki uczestnictwa  

1.Warunkiem uczestnictwa w III Olimpiadzie wiedzy o KGHM i regionie jest 

dostarczenie drogą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

8 marca 2017 r. do godziny 24:00 – Deklaracji przystąpienia szkoły do Olimpiady 

na adres Operatora: towarzystwo39@wp.pl Deklaracja przystąpienia szkoły do 

Olimpiady jest dostępna na stronie internetowej Operatora pod adresem: 

www.tpjw.radwanice.pl 

2. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu oraz przesłanie 

Operatorowi sprawozdania z etapu szkolnego wraz z Deklaracją Uczestnictwa 

ucznia w Olimpiadzie do dnia 20 marca 2017 r.  
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3. W eliminacjach międzyszkolnych każdą szkołę reprezentuje jedna osoba – 

reprezentant szkoły. Zespoły szkół, w których skład wchodzi szkoła podstawowa  

i gimnazjum,  zgłaszają osobno deklaracje oraz reprezentantów do każdej 

kategorii wiekowej.  

4. Finaliści przystępują do Olimpiady w wyznaczonym przez Operatora czasie  

i miejscu. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Nad przebiegiem Olimpiady czuwać będzie  Komisja konkursowa, w której skład 

wejdą przedstawiciele Organizatora i Operatora Olimpiady.  

Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. 

Uczestnicy nie wywiązujący się z określonych wymogów i terminów są 

automatycznie eliminowani z udziału w Olimpiadzie. 

 

Nagrody 

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów 

finału. Szkolni Koordynatorzy otrzymają podziękowania i upominki za 

merytoryczne przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie. Fundatorem 

nagród jest KGHM. 


