Olimpiada Medialna- interdyscyplinarnazarejestrowana w MEN
VII edycja (2017/2018) – Polska w mediach, media w
Polsce
1.Terminarz ( jeszczenie ukazał się)
Ogłoszenie VI edycji Olimpiady Medialnej, rozpoczęcie
promocji projektu
Rejestracja Uczestników, przyznawanie kwalifikacji do
zawodów 1.st.
Zawody 1.st.
Lista Rankingowa zaw. 1.st. – przyznanie kwalifikacji do
zawodów 2.st.
Termin odwołań (3 dni robocze)
Termin rozpatrzenia odwołań (7 dni roboczych od
zawodów 1.st.)
Ostateczna Lista Rankingowa zawodów 1.st.
Zawody 2.st.
Lista Rankingowa zaw. 2.st. – przyznanie kwalifikacji do
zawodów 3.st.
Termin odwołań (3 dni robocze)
Termin rozpatrzenia odwołań zawodów 2.st.
Ostateczna Lista Rankingowa zawodów 2.st.
Zawody 3.st. A. – prace kwalifikacyjne
Lista Kwalifikacyjna zaw. 3.st. – przyznanie kwalifikacji do
zawodów finałowych
Termin odwołań (3 dni robocze)
Termin rozpatrzenia odwołań (4 dni robocze od ogłoszenia
LK zaw. 3.st.)
Ostateczna Lista Kwalifikacyjna zawodów 3.st.
Zawody 3.st. B.– finał
Ostateczna Lista Rankingowa, lista Laureatów i Finalistów,
ogłoszenie protokółu finałowego
2.Opis przebiegu olimpiady

Uczestnicy Olimpiady będą poruszać zagadnienia dotyczące historii mediów w Polsce.
Należy bowiem zaznaczyć, że media nie posiadają jedynie aktualnej formy i sposobu
prezentacji treści. Patrząc w przeszłość można zauważyć wpływ dziejów i losów
naszego kraju na nie. Tematyka etapu obejmuje zarówno media państwowe PRL-u,
cenzurę medialną na ziemiach polskich, wydawnictwa i inicjatywy wolnościowe, ale
również okresy zaborów przed I Wojną Światową, Dwudziestolecie międzywojenne i
okres II Wojny Światowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona nie tylko na obce
wpływy w polskich mediach, ale również jak sami Polacy prezentowali i prezentują w
nich treści dotyczące swojej ojczyzny.
Zawody 1. stopnia polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań.
Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe wg stopnia trudności: pierwsza, tj.
40 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt i druga, tj. 10 pytań,
gdzie za poprawną odpowiedź przyznane są 2 punkty. Za odpowiedź błędną nie
przyznaje się punktów. Łącznie w zawodach 1.st. Uczestnik może uzyskać
maksymalnie 60 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1
(poprawna lub nie).
Zawody 2.stopnia polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań i udzieleniu
odpowiedzi na 5 otwartych pytań. Pytania testowe obejmują jedną kategorię
punktową. Za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt. Za odpowiedź błędną nie
przyznaje się punktów. Łącznie za rozwiązanie testu Uczestnik może uzyskać
maksymalnie 25 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1
(poprawna lub nie).
Zawody 3. stopnia - Część A polega na przygotowaniu autorskiej pracy
podejmującej temat przewodni olimpiady, w formie wskazanej przez Organizatora.
Temat, forma pracy i termin jej przekazania zostają ogłoszone wraz z Ostateczną Listą
Rankingową zawodów 2.st.
Forma pracy, o ile Komitet Główny nie stwierdzi inaczej, powinna łączyć różne formy
wyrazu – tekst, grafikę, zdjęcia, wideo i dźwięk. Uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego wykonania pracy z zachowaniem szczególnej staranności w
dokumentowaniu źródeł materiałów stanowiących treść pracy Uczestnika.
Zawody 3. stopnia - Część B polega na samodzielnej i grupowej pracy w ramach
trzech części zadań – dwóch wykonywanych indywidualnie i jednej wykonywanej
zespołowo. Obejmują one: sesję pytań do Uczestnika z programu stałego olimpiady
(B1), sesję pytań do Uczestnika z programu zmiennego olimpiady i/lub prezentację
pracy wcześniej przygotowanej przez niego (B2) i udział Uczestnika w publicznej
dyskusji (B3).
4.Adres strony internetowej olimpiady:
http://olimpiada-medialna.edu.pl
5. Koordynator olimpiady: mgr Maria Radzińska -Siedlaczek

