XXIX Olimpiada Filozoficzna
1. Terminarz
zgłoszenia do opiekuna szkolnego – 15 września lub bezpośrednio do komisji
okręgowej – termin złożenia pracy do 30 listopada. Z pracą pisemną należy
złożyć wypełniony formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej”,
który zawiera „Oświadczenie autora pracy”, stwierdzające samodzielne napisanie
pracy etapu szkolnego, „Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu OF”, „Zgodę na
przetwarzanie danych osobowych” i ewentualnie na publikację pracy.
10.02.2018 r. – termin zawodów okręgowych
14.04.2018 r. – termin zawodów centralnych

2.Opis przebiegu olimpiady
W I etapie uczeń składa esej na wybrany temat spośród ogłoszonych przez Komitet
Główny OF. „Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron
znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5
cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).
Pracę ocenia dwóch recenzentów i wpisuje swoje oceny wraz z uzasadnieniem na
oficjalnym druku przygotowanym przez KG OF. Do następnego etapu zostają
dopuszczeni uczestnicy, którzy uzyskali minimum 25 punktów w skali 30-punktowej.”
W II etapie egzamin jest dwuczęściowy:
„Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród
trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń
ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Esej
można pisać w języku ojczystym lub w języku obcym (angielskim, francuskim,
hiszpańskim lub niemieckim).
W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania
wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min.
Za tę część uczestnik może uzyskać maksymalnie 50 pkt.
Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez
komitety okręgowe, na Protokole eliminacji II stopnia, według kryteriów podanych
przez Komitet Główny OF
.
Do zawodów trzeciego stopnia komitety okręgowe rekomendują tych uczestników,
którzy w zawodach drugiego stopnia uzyskali łączną sumę co najmniej 50
punktów, przy czym za każdą część (test i esej) uczeń powinien uzyskać
nie mniej niż 20 punktów.
W III etapie Komisja kwalifikująca dokonuje formalnej i merytorycznej oceny
dokumentacji uczestnika nadesłanej przez komitety okręgowe. Odpowiednia
dokumentacja powinna zawierać:
a) pracę z etapu szkolnego wraz z arkuszem oceny pracy,
b) prace (esej i test) z etapu okręgowego wraz z protokołami oceny.

Na wniosek komisji kwalifikacyjnej do zawodów III stopnia Prezydium KG OF
kwalifikuje, co najmniej, 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w
skali kraju.”

3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?

Olimpiada Filozoficzna jest prostsza niż wiele innych olimpiad przedmiotowych. Nie
znaczy to, że jest bardzo łatwa. Jednak przy systematycznej pracy można odnieść w
niej sukces zaledwie w ciągu jednego roku szkolnego. Zapraszamy wszystkich
uczniów lubiących wyzwania i przygodę z nowością, nie tylko
interesujących się filozofią.
4.Adres strony internetowej olimpiady:
http://www.ptfilozofia.pl/
5. Koordynator olimpiady: Grzegorz Śliwiński

