
 

Załącznik nr 8 
 

Procedury przeprowadzania eliminacji  Olimpiady Wiedzy o Prawie 
A. Częśd ustna – eliminacje centralne 
 Eliminacje centralne, przeprowadzane w formie egzaminów ustnych przebiegają w następujący sposób: 
1. zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamośd, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności 

losowania wejścia na egzamin, 
2. w sali przebywa na początku jeden zdający, losuje zestaw i przygotowuje się do egzaminu, czas 

przygotowania ok. 10 minut, po 10 minutach zdający podchodzi do komisji, czeka, aż wejdzie drugi zdający i 
wylosuje dla siebie kolejny zestaw i będzie się przygotowywał, 

3. zdający, który znajduje się przed komisją odpowiada na trzy pytania z wylosowanego zestawu,   
4. w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystad z materiałów pomocniczych przygotowanych we 

własnym zakresie. Zestawy egzaminacyjne na eliminacje centralne przygotowuje Komitet Główny. Zdający 
może robid notatki na kartce opieczętowanej i otrzymanej od Komitetu Głównego. Kartki z notatkami po 
egzaminie podlegają zwrotowi, 

5. egzamin trwa ok. 20 minut i składa się z dwóch części: przygotowania ok. 10 minut, a następnie wypowiedzi 
na trzy pytania z wylosowanego zestawu co trwa do 10 minut, 

6. podczas zdawania egzaminu przez uczestnika członkowie Jury nie mogą przerywad wypowiedzi, słuchają, 
notują i oceniają, członkowie Jury nie mogą prosid o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcad do pogłębienia 
wypowiedzi, itp.  

7. Jury ocenia wypowiedzi uczestników w systemie 3 x 15 pkt., co oznacza, że każdy uczestnik zawodów 
centralnych może zdobyd w sumie od 0 do 45 pkt. Za odpowiedź na trzy wylosowane w zestawie pytania. 
Ocenie podlega meritum wypowiedzi monologowej (5pkt.), organizacja wypowiedzi monologowej (3pkt.), 
styl i język prawniczy (2pkt.), poprawnośd merytoryczna wypowiedzi monologowej (5pkt.) za każde pytanie 
osobno. Jury wypełnia protokół indywidualny eliminacji centralnych (załącznik Nr 1 do procedur). 
 

B. Częśd pisemna - eliminacje szkolne i okręgowe: 
1. Uczestnik przystępując do eliminacji na poszczególnych etapach ( eliminacje szkolne/okręgowe) po wejściu do 
sali egzaminacyjnej i otrzymaniu testu wiedzy prawniczej na eliminacjach szkolnych i okręgowych oraz arkusza 
pisemnego egzaminu prawniczego na polecenie przewodniczącego komisji szkolnej/ komitetu okręgowego ma 
obowiązek zapoznad się z wcześniej przed eliminacjami z instrukcjami na stronie  Olimpiady: 
www.olimpiadaprawa.pl.    
2. Eliminacje rozpoczynają się punktualnie o godzinie ustalonej w regulaminie Olimpiady. Osoby zgłaszające się 
na eliminacje po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący komisji szkolnej/ 
komitetu okręgowego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakooczenia pracy z testami wiedzy 
prawniczej lub pisania egzaminu prawniczego. 
4. Podczas eliminacji uczestnik nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
komisji/komitetu może zezwolid zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwośd kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 
pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali uczestnik sygnalizuje taką potrzebę przez 
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego komisji/komitetu na wyjście, zdający pozostawia 
arkusz testu lub pisemnego egzaminu prawniczego na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 
odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.  
5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu eliminacji                 
na każdym szczeblu Olimpiady w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez 
zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów albo korzystania 
przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku 
materiałów i przyborów przewodniczący komisji/komitetu przerywa i unieważnia eliminacje tego zdającego oraz 
nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma 
prawo przystąpid do Olimpiady w kolejnym roku edycji. 
 
 

http://www.olimpiadaprawa.republika.pl/

