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Zawody I stopnia
Instrukcja dla Uczestnika olimpiady
dla wszystkich grup tematycznych
1. Zawody I stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązaniu zadań testowych
opracowanych przez Komitet Główny w trybie on-line, na konkursowej platformie
internetowej umieszczonej pod adresem https://olimpiada.euroelektra.edu.pl
2. Ze względu na panujący w kraju stan epidemii uczestnicy olimpiady przystępują do
zawodów, polegających na rozwiązaniu testu poza szkołą, w miejscu zamieszkania.
3. Zawody I stopnia Olimpiady odbędą się w piątek 6 listopada 2020 r. Platforma
z zadaniami będzie czynna w godzinach od 09:00 do 12.00, w tym czas przeznaczony
na rozwiązywanie testów to 120 min. Od godziny 9:00 do 9:59 należy zalogować się
i rozpocząć rozwiązywanie testów. Po tym czasie nie będzie możliwości przystąpienia
do zawodów.
4. Wcześniej do czwartku, 5 listopada, godz. 16:00 Uczestnicy muszą dokonać rejestracji na
platformie konkursowej, podając:
- imię,
- nazwisko,
- datę urodzenia,
- adres e-mail (wpisany adres będzie potrzebny do logowania w dniu zawodów),
- hasło (wymyślone przez uczestnika, należy zapamiętać/zapisać; będzie potrzebne
w dniu zawodów do logowania),
- szkołę (Uczestnik wybiera z listy),
- klasę (np. 1, 2, 3 …),
- zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zapoznanie się z polityką prywatności.
5. Po dokonaniu rejestracji nauczyciel, przewodniczący szkolnej komisji aktywizuje uczniów
na platformie przez potwierdzenie, że uczeń jest pełnoletni lub jest zgoda Rodziców na jego
udział w olimpiadzie.
6. W dniu zawodów od godziny 9:00 do 9:59 Uczestnicy logują się na platformie
wprowadzając:
- swój adres e-mailowy i hasło użyte podczas rejestracji oraz
- KOD otrzymany wcześniej od nauczyciela, przewodniczącego szkolnej komisji.
7. Zasady obowiązujące podczas zawodów - rozwiązywania testów
- Uczestnicy wybierają właściwy dla swojej specjalizacji test: z elektrotechniki,
elektroniku lub teleinformatyki;
- Na rozwiązania zadań Uczestnik ma 120 minut; początek między godz. 09:00 a
09:59, a zakończenie między 11:00 a 12:00.
- Zawody polegają na rozwiązaniu 16 zadań zamkniętych.
- Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedź
jest poprawna.
- Należy wybrać i zaznaczyć poprawną odpowiedź.
- Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać
16 punktów.
Życzymy powodzenia!

