
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN OLIMPIADY INNOWACJI 
TECHNICZNYCH I WYNALAZCZO ŚCI 

 
 
 

BLOK A – Innowacje techniczne 
 
 
 

Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podstawie Uchwały nr 3/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. Zarządu Wojewódzkiego Klubu 

Techniki i Rozwoju w Krakowie, Komitet Okręgowy ustala regulamin oceny i kwalifikacji 

prac zgłoszonych do zawodów II stopnia – eliminacji okręgowych. 

 

1. Prace zgłoszone przez Komitety Szkolne oceniane są przez przedstawicieli Szkół, które 

dokonały zgłoszenia do zawodów II stopnia – eliminacji okręgowych. 

Udział w ocenie prac przedstawiciela Szkoły, która dokonała zgłoszenia pracy, nie jest 

obowiązkowy. 

Przedstawiciele Szkół muszą posiadać pisemne upoważnienie do udziału w ocenie. 

2. Ocena zgłoszonych prac dokonywana jest oddzielnie dla każdej z czterech kategorii: 

– P – pomoc dydaktyczna; 

– E – pomysł ekologiczny; 

– R – pomysł techniczny; 

– U – usprawnienie softwarowo-techniczne. 

 

3. Oceny dokonują przedstawiciele Szkół, które zgłosiły prace w danej kategorii, przy czym 

przedstawiciel Szkoły nie może oceniać własnego zgłoszenia. 

Prace zgłoszone przez ucznia bezpośrednio do Komitetu Okręgowego, bez 

przeprowadzenia eliminacji I stopnia, są oceniane na tych samych zasadach, jednakże bez 

udziału przedstawiciela zgłaszającego ucznia chyba, że jest nim przedstawiciel Szkoły, 

ustanowiony w myśl punktu 1 regulaminu. 

Ocena dokonywana jest anonimowo, na formularzach stanowiących załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

 

31.Jeżeli w danej kategorii wpłynie tylko jedna praca, oceny dokonuje bezpośrednio Komisja 

Okręgowa.*) 

 

4. Oceny dokonuje się poprzez wpisanie do formularza ilości punktów przyznanych za każde 

z niżej wymienionych kryteriów: 

– twórczy charakter rozwiązania, usprawnienia, wyrażające się nowością, oryginalnością, 
pomysłowością i stopniem samodzielności autora (-ów); 

 
– wartości użytkowe przeprowadzonych badań lub dokonanego rozwiązania, rodzaj 

i wielkość efektów technicznych, techniczno - organizacyjnych, ekonomicznych  
i innych, wynikających z zastosowania i upowszechnienia rozwiązania (usprawnienia); 

 



– stopień nowości, zastosowanych nowych technik badawczych, bądź technik 
wytwarzania. 

Za każde z kryteriów przyznaje się 0 – 5 punktów ze stopniowaniem 0,25 punktu. 

 

5. Komitet Okręgowy, stanowiący równocześnie Komisję Okręgową, sumuje ilość punktów 

uzyskanych przez dana pracę i ustala kolejność prac w danej kategorii. 

 

51.Jeżeli w danej kategorii praca była oceniania przez większą liczbę oceniających niż 

pozostałe prace, zsumowany wynik tej pracy dzieli się przez liczbę oceniających ją i mnoży 

przez liczbę oceniających pozostałe prace.*) 

 

6. Do zawodów III stopnia – eliminacji ogólnopolskich, zgłaszane są po dwie prace, które 

uzyskały największą ilość punktów w danej kategorii,. 

W przypadku równej ilości punktów w danej kategorii, Komisja Okręgowa ustala kolejność 

poprzez losowanie, przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Szkół biorących udział  

w ocenie prac. 

W przypadku nieobecności wszystkich przedstawicieli Szkół, które zgłosiły prace w danej 

kategorii, Komisja Okręgowa ustala kolejność poprzez losowanie. 

 

7. Po zakończeniu oceny prac w danej kategorii sporządzany jest protokół dla tej kategorii, 

który podpisują członkowie Komisji Okręgowej oraz przedstawiciele Szkół biorących 

udział w ocenie prac, w przypadku nieobecności przedstawicieli Szkół członkowie Komisji 

Okręgowej. 

 

8. Na podstawie protokołów oceny prac w poszczególnych kategoriach, Komisja Okręgowa 

sporządza i podpisuje protokół zbiorczy, który przekazuje do Komitetu Głównego wraz z 

pracami, które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 
*) – punkty 31 i 51, wprowadzone do regulaminu przez Komitet Okręgowy na posiedzeniu  

w dniu 31 marca 2016 r., wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

 

Przewodniczący  
Komitetu Okręgowego 
Jan Ogrodnik 



Załącznik: 

Nr pracy:……. 

Kategoria:……………………………… 

 

Praca:…………………………………... 

 

 

L.p. Kryterium 
Ilość 

przyznanych 
punktów 

1. 
Twórczy charakter rozwiązania, usprawnienia, wyrażające się 
nowością, oryginalnością, pomysłowością i stopniem samodzielności 
autora (-ów); 

 

2. 

Wartości użytkowe przeprowadzonych badań lub dokonanego 
rozwiązania, rodzaj i wielkość efektów technicznych, techniczno - 
organizacyjnych, ekonomicznych i innych, wynikających z 
zastosowania i upowszechnienia rozwiązania (usprawnienia); 

 

3. 
Stopień nowości, zastosowanych nowych technik badawczych, bądź 
technik wytwarzania. 

 

R A Z E M : 
 

 


