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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
Ogólnopolskiej XLVII Olimpiady Historycznej (2020/2021) 
 

ZASADY PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI OKRĘGOWYCH  

W TRYBIE ON-LINE (eliminacje ustne) 

1. Zasady ogólne 
 
➢ Eliminacje ustne przeprowadza się za pomocą ogólnie dostępnych komunikato-

rów, umożliwiających transmisję audio i video (np. Teams, Skype, Zoom). 
➢ Decyzję o wyborze aplikacji podejmuje Przewodniczący Komitetu Okręgowego w po-

rozumieniu z pozostałymi uczestnikami eliminacji. 
➢ Eliminacje ustne odbywają się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną. 
➢ W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line jednego z członków ko-

misji w trakcie egzaminu jest on kontynuowany, a do czasu przywrócenia połączenia 
Przewodniczący danej komisji rozpoczyna rejestrowanie (nagrywanie) wypowiedzi 
uczestnika.  

➢ W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line dwóch lub trzech z 
członków komisji, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od początku. 
Uczeń losuje nowe pytania. 

➢ Jeśli w trakcie trwania egzaminu w wyniku problemów technicznych olimpijczyk 
straci łączność z komisją, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od po-
czątku. Uczeń losuje nowe pytania. 

 

2. Przebieg eliminacji ustnych 
 

➢ Uczeń przystępuje do eliminacji przed wskazaną komisją egzaminacyjną o wyznaczo-
nym czasie, poprzez ustalony komunikator internetowy.  

➢ Połączenie testowe i wstępną weryfikację uczestnika na I etapie eliminacji przepro-
wadza osoba wskazana przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Osoba ta in-
formuje uczestnika o wszystkich obowiązujących zasadach egzaminu on-line oraz po-
twierdza komisji egzaminacyjnej gotowość ucznia do egzaminu w celu umożliwienia 
połączenia.   

➢ Uczeń przed przystąpieniem do egzaminu jest zobowiązany do okazania komisji eg-
zaminacyjnej dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. 

➢ Przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za weryfikację tożsamo-
ści osoby przystępującej do egzaminu. 

➢ Uczestnik udzielający odpowiedzi powinien przebywać w pomieszczeniu sam i sie-
dzieć w takiej odległości od komputera, która wyklucza możliwość korzystania z niego 
podczas egzaminu. Komisja powinna widzieć ręce ucznia. 

➢ W przypadku powzięcia wątpliwości co do samodzielności wypowiedzi oraz przejrzy-
stości egzaminu, Przewodniczący przerywa egzamin, a uczestnik może zostać zdys-
kwalifikowany.  


