
1. CEL OLIMPIADY  

 

Olimpiada ma na celu promowad zainteresowanie i pogłębianie wiadomości z zakresu 

transportu kolejowego, a także możliwośd sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy.  

 

2. UCZESTNICTWO  

 

W konkursie mogą wziąd udział wszyscy uczniowie Technikum Kolejowego im. Mikołaja 

Kopernika w Bydgoszczy, którzy do dnia 22.10.2021 zgłoszą chęd uczestnictwa w formie 

mailowej do Pana Michała Piątkowskiego (michalp94@wp.pl), podając następujące dane: imię 

i nazwisko, klasę oraz numer telefonu 

 

3. TEMATYKA  

 

Tematyka olimpiady jest obszerna i będzie obejmowad takie działy jak: 

- historia kolei  

- ruch i przewozy  

- automatyka  

- budownictwo  

- tabor kolejowy  

- sied trakcyjna  

- sygnalizacja 

- bezpieczeostwo  

- ciekawostki  

- prawo  

 

4. ETAPY I PRZEBIEG OLIMPIADY  

 

Etap I odbędzie się w piątek 29 października 2021 o godzinie 9:00 (miejsce do ustalenia). 

Uczestnicy otrzymają test jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytao. Czas na 

rozwiązanie testu to 60 minut. Zasada punktacji jest następująca: poprawna odpowiedź – 1 

pkt, błędna odpowiedź – 0 pkt. Do II etapu kwalifikuję się 6 uczestników, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów. W przypadku gdy na 6 miejscu uplasuję się kilka osób mających tą 

są ilośd punktów, wszyscy Ci przechodzą do II etapu  

 

Etap II będzie składał się z dwóch części. I częśd to test jednokrotnego wyboru składającego się 

z 20 pytao. Czas na rozwiązanie testu to 40 minut. Punktacja jest taka sama jak w I etapie. Po 

tej części zostanie ogłoszona 30 minutowa przerwa, po której odbędzie się II częśd, która 

będzie składała się z pytao otwartych adresowanych do uczestników. Zasada punktacji jak w I 

etapie. Każdy uczestnik otrzyma po jednym pytaniu z następujących działów:  

- ruch i przewozy  

- automatyka  

- budownictwo  

- tabor kolejowy  

- sygnalizacja  

- sied trakcyjna  

 



5. ZWYCIĘSTWO I NAGRODY  

 

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w II etapie uzyska najwyższą liczbę punktów. W 

przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników, przewidywana jest 

dogrywka w postaci dodatkowych pytao jak na zasadzie II części II etapu. Pierwsze 3 osoby 

otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymają skromne 

upominki.  

 

6. POZOSTAŁE ZASADY  

 

W sprawach spornych uczestnik ma prawo zgłosid protest na piśmie maksymalnie do 30 minut 

po zakooczeniu każdego etapu.  

Organizator zastrzega sobie do odwołania olimpiady ze względu na zbyt niską frekwencję  

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom kontakt poprzez michalp94@wp.pl  

 

 

Organizator konkursu  

                                                                                                                                   Michał Piątkowski  


