Katowice, dnia 20 stycznia 2014 r.
W dniu 25 stycznia 2014 r na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego odbywać się będą eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej,
które organizuje działający na wydziale Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Zawody
ograniczają się do jednego dnia, w którym uczestnicy rozwiązują test pisemny, składający się
z części A oraz części B. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w poniższy sposób opisuje
poszczególne części testu:
część A – nie więcej niż 70 zadań zamkniętych w formie zadań wielokrotnego wyboru
z pięcioma zaproponowanymi odpowiedziami, spośród których jedna jest prawidłowa. Każde
pytanie pozwala na zdobycie 1 pkt, a prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w części A –
do 70 pkt.
część B – nie mniej niż 10 zadań zamkniętych, na przykład typu „prawda-fałsz”,
„na dobieranie” i „na uporządkowanie”. Pytania typu "prawda/fałsz" oraz "na dobieranie"
zawierają trzy lub pięć wierszy w tabelach. W każdym pytaniu, za 5 poprawnych odpowiedzi
uczeń zdobywa 2 pkt., 3-4 poprawne odpowiedzi to 1 pkt., a 1-2 poprawne odpowiedzi to
zero punktów. Pytania „na uporządkowanie” są oceniane na jeden punkt, jeżeli uczeń
uszereguje etapy procesu biologicznego poprawnie, niezależnie od liczby etapów
(wierszy w tabeli). W teście mogą też pojawić się wyjątkowo inne formy pytań zamkniętych.
Każde pytanie w części B pozwala na zdobycie od 1 do 5 pkt, a prawidłowe rozwiązanie
wszystkich zadań w części B – do 40 pkt (test na zawodach okręgowych) lub 80 pkt (test na
zawodach centralnych).
Każdy arkusz egzaminu testowego będzie zawierał dokładną instrukcję zarówno
sposobu wypełnienia arkusza odpowiedzi jak i sposobu przyznawania punktów za każde
pytanie.
W tegorocznych zawodach okręgowych weźmie udział 66 uczniów z 25 szkół średnich
województwa śląskiego. W trakcie eliminacji odbywa się także konkurs posterów, w którym
biorą udział autorzy szczególnie interesujących merytorycznie i starannie przygotowanych
prac.
Przebieg zawodów obrazuje załączony program.

Program eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Biologicznej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, ul. Bankowa 9, 25 stycznia 2014 r

Godz. 8.30 – 9.30 - wpuszczanie do auli 66 uczestników eliminacji (za okazaniem dowodu
tożsamości)
Godz. 9.30 – 12.00 - rozwiązywanie testu pisemnego
Godz. 12.15 – 12.45 - podanie prawidłowych odpowiedzi testu pisemnego – aula

Godz. 13.00 - obiad dla oczekujących na wyniki eliminacji (na podstawie indywidualnych
zamówień)
Równolegle:
W czasie trwania testu pisemnego
olimpijczyków.

– spotkanie z nauczycielami – opiekunami

Następnie czynności organizacyjne związane z rozliczaniem delegacji i zwrotem kosztów
podróży
( sala obrad Rady Wydziału w godzinach 10.00 – 11.30)
Godz. 12.15 – 14.00 - konkurs posterów – sala 216 (informacja o wytypowaniu 10 osób
do konkursu wysłana do szkół, kolejność odpytywania - alfabetyczna)
W czasie oczekiwania na wyniki testu pisemnego i ogłoszenie wyników uczniom
i opiekunom proponujemy następujące wykłady i spotkanie:
Godz. 13.30 – 14.15 – wykład dr hab. Andrzeja Urbisza – „Rośliny z nocnych koszmarów”
Godz. 14.15 – 15.00 – wykład dr Jolanty Brożek – „Ewolucyjne zmiany narządów
światłoczułych”
Godz. 15.00 – 15.45 – wykład mgr Marcina Walczaka – „Straszyki, patyczaki, liśćce –
fascynujące owady nocne”
Godz. 16.00 – 16.30 – spotkanie z prof. dr hab. Zofią Piotrowską – Seget – prodziekanem
do spraw studenckich WBiOŚ
Około godziny 17.00 - ogłoszenie wyników testu pisemnego oraz listy laureatów konkursu
posterów, wręczenie dyplomów i upominków.
(Wystawa posterów – hol przed aulą).
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