
 
Informacje o części pisemnej zawodów III stopnia 

XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
 
Część I pisemna zawodów III stopnia odbędzie się on-line w dniu 3 marca 2022 r. (tj. 
czwartek) o godz. 11.00. Przeprowadzi je certyfikowane Centrum Egzaminów Testowych (CET) 
Pomorskiego Uniwersytetowi Medycznego w Szczecinie.  

1. Do zawodów centralnych zakwalifikowane zostały 104 osoby, najwięcej z okręgu 
Kraków (20 ucz.) i Jelenia Góra (17 ucz.).  

2. Zakodowane wyniki oraz wykaz osób zakwalifikowanych do części praktycznej 
zawodów III stopnia upublicznimy na naszej stronie w dniu następnym. 

3. Test i kartę odpowiedzi zamieścimy na naszej stronie jak najszybciej po zakończeniu 
eliminacji. 

4. 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 12.00 w dniu 22 
lutego br. do godz. 15.00 w dniu 24 lutego br.   
Aby przystąpić do testu należy: 

 wejście na stronę  https://egzamcet.pum.edu.pl 
 w górnym prawym rogu wybieramy: Zaloguj się 
 dane do logowania otrzymacie e-mailem z CET. Gdyby do dnia 21 bm. e-mail nie 

dotarł proszę o zgłoszenie na adres poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl  
 po lewej stronie wybieramy: Strona główna 
 pojawi się test próbny OWoŻiŻ  

 

Uwaga! W przypadku problemu z zalogowaniem, proszę kontaktować się z CET wyłącznie 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: cet@pum.edu.pl w temacie Olimpiada 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
 

ABY PRZYSTĄPIĆ DO TESTU W DNIU 3 marca br. o godz. 11.00 NALEŻY: 
1) na 10 minut przed wyznaczonym terminem wejść na 

stronę  https://egzamcet.pum.edu.pl 
2) w górnym prawym rogu wybrać: Zaloguj się (login i hasło znasz), po zalogowaniu będzie 

widoczny przypisany do uczestnika dostęp do XXVI Olimpiady 
3) o wyznaczonej godzinie rozpocząć rozwiązywanie TESTU obejmującego 70 pytań 

podzielonych na trzy grupy.  

Informujemy, że nie będą rozpatrywane odwołania wynikające z pracy urządzeń technicznych,  
z których korzysta uczestnik podczas rozwiązywania testu.  

 


