Informacje o etapie okręgowym
XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) w formie on line odbędą w dniu 4 grudnia 2020 r.
Przeprowadzi je certyfikowane Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie.
1. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowanych zostało 612 osób z ponad 300-u szkół,
najwięcej z województwa małopolskiego (85 ucz.).
2. Rodzaj i ilość pytań będzie taka sama jak dotychczas. Jedyna różnica to zwiększenie
liczby punktów do 120, wynikające z faktu, że w części trzeciej testu za każdą dobrze
utworzoną parę uzyskuje się 1 pkt.
3. Zakodowane wyniki oraz wykaz osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia
podamy po 3 dniach od zakończenia eliminacji.
4. Test i kartę odpowiedzi zamieścimy na naszej stronie jak najszybciej po zakończeniu
eliminacji.
5. Komunikat o godzinach rozwiązywania testu w formie on line dla poszczególnych
okręgów ukaże się na naszej stronie w dniu 1 grudnia br.
6. Aby ułatwić przygotowanie do eliminacji w formie on line i zminimalizować tremę jaka
towarzyszy w takich sytuacjach postanowiliśmy przeprowadzić test próbny.
TEST PRÓBNY OWoŻiŻ
Test próbny zostanie upubliczniony dla zakwalifikowanych osób od godziny 15.00 w dniu 20
listopada br. do godz. 24.00 w dniu 22 listopada br.
Aby przystąpić do testu należy:
 wejście na stronę https://egzamcet.pum.edu.pl
 w górnym prawym rogu wybieramy: Zaloguj się
 dane logowania otrzymacie od swojego opiekuna
(w ciągu najbliższych dwóch dni Komitet Główny przekaże e-mailem poszczególnym
opiekunom login i hasło).
 po lewej stronie wybieramy: Strona główna
 pojawi się test próbny OWoŻiŻ do którego będą już przypisani uczniowie
 zapisz/zapamiętaj login i hasło abyś mógł przystąpić do etapu okręgowego w dniu
4 grudnia br.
Uwaga!
w sytuacji gdy z poważnych przyczyn nie będziesz mógł skontaktować się ze swoim opiekunem
to swoje dane do logowania będziesz mógł uzyskać od sekretarza Komisji Okręgowej do której
przynależy twoja szkoła. Dane adresowe na naszej stronie w zakładce WYKAZ OKRĘGÓW.

