Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
1. Terminarz
do 31 października 2017 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach, do
Komitetów Okręgowych;
17 listopada 2017 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00);
do 10 grudnia 2017 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do
zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów
Okręgowych;
20 stycznia 2018 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);
do 11 lutego 2018 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników
zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych
17-18 marca 2018 roku - zawody centralne
2. Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych:
Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy
tematyczne:
- Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce.
- Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie.
Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i
zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego,
odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji.
Temat zmienny LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym w roku
szkolnym 2017/2018:
Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja
Zawody I stopnia (szkolne)
Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na rozwiązaniu
testu w formie tradycyjnej (papierowej), przygotowanego przez Komitet Główny z
programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności
objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Zawody II stopnia (okręgowe)
Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów:
a) pisemnego - rozwiązania testu;
b) ustnego - odpowiedzi na pytania problemowe.

I etap (pisemny) zawodów okręgowych polega na rozwiązaniu testu,
przygotowanego przez Komitet Główny na podstawie programu stałego i
zmiennego. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
Etap II zawodów okręgowych składa się z odpowiedzi ustnych na pytania
problemowe, udzielanych przez uczestników przed trzyosobową komisję
egzaminacyjną. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane
przez Komitet Główny, losując zestawy złożone z dwóch pytań: po jednym z bloku
stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady.

Zawody III stopnia (centralne)
Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z trzech
etapów:
a) pisemnego - rozwiązanie testu;
b) ustnego - odpowiedzi ustnych na pytania problemowe;
c) ustnego - quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.
3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym obejmuje
zagadnienia dotyczące problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki
międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw i integracji europejskiej.
Zapraszamy wszystkich uczniów, których interesują aktualne wydarzenia w
Polsce i na świecie, i chcieliby sprawdzić swoje siły w Olimpiadzie.

4. Adres strony internetowej olimpiady:
www.owpsw.edu.pl

5. Koordynator olimpiady: mgr Jolanta Kaźmierczak

