
4.2.1. Zawody I stopnia (szkolne) w roku szkolnym 2020/ 2021 

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo 

uczestników, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym podjął 

decyzję o zmianie dotychczasowej formuły zawodów szkolnych. 

Zawody szkolne będą polegały na napisaniu pracy pisemnej na jeden z podanych 

poniżej tematów*. 

TEMAT I. Demokracja w Unii Europejskiej 

TEMAT II. Bezpieczeństwo publiczne a wolność jednostki we współczesnym 

świecie 

TEMAT III. Media społecznościowe a demokracja  

TEMAT IV. Kapitał społeczny w Polsce – przyczyny i potencjalne skutki stanu 

obecnego 

1. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na napisaniu przez 

ucznia pracy pisemnej na tematy przygotowane przez Komitet Główny z programu 

stałego Olimpiady, sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą 

programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie. 

2. Uczniowie piszą pracę samodzielnie. 

3. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną praca winna być przesłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczyciela przedmiotu lub osoby wskazanej 

przez Dyrektora Szkoły, do dnia 27 listopada 2020 roku.  

4. Praca powinna być przesłana w formie skanu – wszystkie strony powinny być 

podpisane własnoręcznie przez ucznia. 

5. Praca sprawdzana jest i oceniana przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z kluczem  

przesłanym przez Komitet Główny za pośrednictwem Sekretarzy Okręgowych.  

6. Komisja Szkolna kwalifikuje do zawodów okręgowych maksymalnie 10 

uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem 

uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co 

najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów. 

7. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości uczniów biorących udział 

w Olimpiadzie, w sposób przyjęty tradycyjnie w danej szkole, zgodnie z zasadami 

udostępniania informacji do wiadomości publicznej zawartymi w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 



sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komisja Szkolna wysyła do Komitetu 

Okręgowego protokół wraz z testami uczestników zakwalifikowanych do etapu 

okręgowego. 

 

 

*Wymogi formalne i techniczne pracy 

Praca pisemna powinna mieć 4-5 stron objętości 

# Tekst główny- czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, tekst 

wyjustowany (wyrównany obustronnie); wszystkie marginesy – 2,5 cm (górny, dolny, lewy, 

prawy). 

# Przypisy dolne - czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza, tekst 

wyjustowany (wyrównany obustronnie). 

# Bibliografia i przypisy - zgodnie z polską normą bibliograficzną (sposób zapisu bibliografii 

nie będzie przedmiotem oceny). Skrótowce w przypisach mogą być zarówno łacińskie, jak i 

polskie.  
 

Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi 


