Załącznik 3
do Regulaminu ogólnopolskiej
Olimpiady Techniki Samochodowej

Sposób realizacji II etapu (półfinału)
Olimpiady Techniki Samochodowej
w formie zdalnej
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Zawody II stopnia (półfinał) Olimpiady Techniki Samochodowej w formie zdalnej
odbywają się w szkołach, które wcześniej, zgodnie z regulaminem tej olimpiady, zgłoszą
w niej swój udział.
Zawartość merytoryczna testu jest przygotowana przez Komitet Główny olimpiady. Każde
pytanie zawiera cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Ostateczny
wybór pytań do zestawu i ich ocenę punktową (1, 2 lub 3 punkty) zatwierdza Komitet
Główny olimpiady. Zakres pytań odpowiada tematyce olimpiady określonej w
regulaminie. Test składa się z 40 pytań o wartości 80 punktów. Czas pisania testu wynosi
45 minut i jest ograniczony automatycznie przez konkursowy system informatyczny.
Przygotowany w wersji elektronicznej test półfinałowy jest umieszczony na konkursowej
platformie internetowej pod adresem https://ots-olapp.enot.pl.
Wyświetlanie pytań testowych jest realizowane w sposób zapewniający losową kolejność
pytań i prawidłowych odpowiedzi do nich.
Podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z telefonów komórkowych,
podręczników, słowników i innych pomocy, w tym także elektronicznych. Obliczenia
pomocnicze uczestnik może prowadzić ręcznie na dodatkowej czystej kartce papieru.
Weryfikacja poprawności odpowiedzi testowych odbywa się z użyciem konkursowego
systemu informatycznego zapewnionego przez Organizatora, wyposażonego w
automatyczny mechanizm sprawdzający. Wyniki są analizowane i zatwierdzane przez
Komisję Egzaminacyjną.
Komisja Szkolna zapewnia w szkole pomieszczenie wyznaczone do zdalnego
przeprowadzenia II etapu olimpiady oraz udostępnia w nim każdemu z uczestników
komputer ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu i nadzoruje przebieg pisania
testu przez uczniów w taki sposób, aby uczestnicy nie korzystali z dostępu do Internetu w
sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady.
Komisja Szkolna będzie miała jedno konto w konkursowym systemie informatycznym.
Konto Komisji Szkolnej będzie założone przez administratora upoważnionego ze strony
Organizatora. Komisja otrzyma również emailem Instrukcję przebiegu zawodów II stopnia
Olimpiady Techniki Samochodowej.
Po założeniu konta przedstawiciel Komisji Szkolnej będzie mógł zalogować się do systemu
i tam będzie miał możliwość pobrania/wydrukowania kodów aktywacyjnych.
Przewidywany termin udostępnienia kont dla Komisji Szkolnych to 14.03.2022 r.
Kody aktywacyjne umożliwiają uczestnikom przystąpienie do zawodów II stopnia.
W dniu zawodów II stopnia, czyli 18 marca 2022 r., o godzinie 10.30 przedstawiciel
Komisji Szkolnej przekazuje każdemu uczestnikowi unikatowy jednorazowy kod
aktywacyjny umożliwiający przystąpienie do tych zawodów o godzinie 11.00.

14. Aby przystąpienie do zawodów II stopnia było możliwe, uczestnik musi wcześniej, tj. po
udostępnieniu systemu, o którym mowa w pkt. 3, dokonać rejestracji w konkursowym
systemie informatycznym, podając wymagane dane.
19. Rejestracja niepełnoletnich uczestników jest potwierdzana na Platformie przez nauczyciela
po uzyskaniu od ich rodziców/opiekunów zgody na udział w olimpiadzie i akceptacji
Regulaminu Olimpiady, Regulaminu Platformy i Polityki Prywatności.
20. Poprawnie zarejestrowany w konkursowym systemie informatycznym uczestnik po
wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego może przystąpić do zawodów II stopnia.
Czas rozwiązywania testu jest liczony od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tej chwili
uczestnik ma dokładnie 45 minut.
21. Organizator Olimpiady nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza w szkołach.
22. Po zakończeniu zawodów II stopnia uczestnik wylogowuje się z konkursowego systemu
informatycznego.
23. Do III (ostatniego) etapu przechodzi 10 uczniów-finalistów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów ze sprawdzianu testowego w zawodach II stopnia. Jeżeli najmniejszą liczbę
punktów, kwalifikującą w danej edycji olimpiady do zajęcia miejsca wśród 10 finalistów,
zdobyło więcej uczniów niż pozostało miejsc dla uzyskujących taką liczbę punktów, liczba
finalistów ulega odpowiedniemu zwiększeniu i wszyscy ci uczniowie przechodzą do III
etapu.
24. Wyniki II etapu olimpiady Komitet Główny ogłasza na stronach internetowych organizatorów olimpiady w terminie do 3 dni od dnia pisania testu.

