
Zasady oceny etapu I i II Konkursu ,,O brylant Alkahestu” 
 

§1. Zasady oceny etapu I 

 

1. Podczas konkurencji etapu I każdy z Uczestników otrzyma elektroniczny dostęp do arkusza 

zadań teoretycznych, który rozwiązuje w czasie ustalonym przez Organizatorów. Arkusz 

może zawierać zadania o charakterze obliczeniowym, lub teoretycznym. Wszystkie pytania 

będą miały formę testową, o wyborze jednokrotnym. Tematyka zadań obejmuje wiedzę 

z zakresu wiedzy akademickiej studiów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie, przy czym 

ich trudność pozostaje zróżnicowana. W tym etapie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 

40 punktów. 

2. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 punkt, za udzielenie negatywnej 

otrzyma natomiast 0 punktów. 

3. Podczas rozwiązywania zadań Uczestnicy mogą korzystać jedynie z kalkulatorów oraz 

wiedzy własnej.  

4. W myśl zasad o uczciwej rywalizacji zabrania się korzystania z pomocy naukowych, 

zasobów internetowych oraz pomocy osób trzecich. 

5. Arkusze odpowiedzi Uczestników są oceniane przez system zgodnie z przyjętym arkuszem 

odpowiedzi. 

6. W wyjątkowych przypadkach oraz zgłoszonych problemach arkusze oceniane będą 

indywidualnie przez Organizatorów. 

7. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikom wglądu do prac i przekazania 

modelu odpowiedzi po zakończeniu konkurencji etapu I. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości lub konieczności uzyskania odpowiedzi Uczestnikowi przysługuje prawo 

do kontaktu w tej sprawie z organizatorami pod adresem: alkahest@poczta.umcs.lublin.pl. 
w terminie 24h od ogłoszenia wyników etapu I. W przypadku uznania przez Organizatorów 

zasadności odwołania Uczestnikowi mogą zostać przyznane dodatkowe punkty. Jeśli 

przyznane punkty zmienią kolejność Uczestników w liście rankingowej do II etapu, a w 

szczególności sprawią, iż odwołujący się Uczestnik awansuje na jedno z pierwszych miejsc, 

automatycznie kwalifikowany jest do II etapu, przy czym Uczestnicy, którzy spadli się na 

miejsce niższe (lub dalsze) zachowują prawo do uczestniczenia w II etapie. W praktyce 

oznacza to, że liczba Uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie rozszerzona. 

8. Do etapu II zakwalifikowanych zostaje 20. Uczestników z najwyższą liczbą punktów, przy 

czym jeśli na miejscu 20. znajdą się Uczestnicy z identyczną liczbą punktów, to każdy z nich 

zostaje zakwalifikowany do II etapu. 
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§2. Zasady oceny etapu II 

 

1. Podczas konkurencji etapu II każdy z Uczestników otrzyma elektroniczny dostęp do arkusza 

zadań, który rozwiązuje w czasie rzeczywistym, na żywo, w formie quizu. Arkusz może 

zawierać zadania o charakterze obliczeniowym, lub teoretycznym. Wszystkie pytania będą 

miały formę testową, o wyborze jednokrotnym. Tematyka zadań obejmuje wiedzę z zakresu 

wiedzy akademickiej studiów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie, przy czym ich 

trudność pozostaje zróżnicowana.  

2. W tym etapie liczba punktów jest uzależniona od szybkości udzielenia poprawnej 

odpowiedzi, przy czym osoba, która udzieli prawidłową odpowiedź najszybciej, otrzyma 

największa liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów uzależniona jest od tego, jak 

szybko uczestnicy odpowiedzą na pytania. 

3. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów o zajęciu wyższego 

miejsca decyduje szybkość udzielenia odpowiedzi na pytania. 

4. W trakcie konkurencji Uczestnicy zobowiązani są do włączenia działającej kamerki 

internetowej i przesyłu obrazu na żywo oraz udostępnienie dźwięku działającego mikrofonu 

na żywo w celu weryfikacji samodzielnego uczestnictwa w etapie II Konkursu ,,O brylant 

Alkahestu”. W przypadku braku powyższych urządzeń następuje dyskwalifikacja 

Uczestnika. 

4. Podczas rozwiązywania zadań Uczestnicy mogą korzystać jedynie z kalkulatorów oraz 

wiedzy własnej.  

5. W myśl zasad o uczciwej rywalizacji zabrania się korzystania z pomocy naukowych, 

zasobów internetowych oraz pomocy osób trzecich. W przypadku stwierdzenia 

niesamodzielności pracy następuje dyskwalifikacja Uczestnika.  

6. Arkusze odpowiedzi Uczestników są oceniane przez system zgodnie z przyjętym arkuszem 

odpowiedzi. 

7. W wyjątkowych przypadkach oraz zgłoszonych problemach arkusze oceniane będą 

indywidualnie przez Organizatorów. 

8. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikom wglądu do prac i przekazania 

modelu odpowiedzi po zakończeniu konkurencji etapu II. Prawidłowa odpowiedź 

wyświetlana jest, kiedy wszyscy uczestnicy konkurencji odpowiedzą na zadane pytanie 

i skończy się czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości ocenionych odpowiedzi, Uczestnikowi przysługuje prawo do kontaktu 

w tej sprawie z organizatorami pod adresem: alkahest@poczta.umcs.lublin.pl w terminie 

24h od ogłoszenia wyników etapu II.  
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