
INFORMATOR DLA UCZESTNIKA 
II ETAPU OLIMPIADY



Za pośrednictwem serwisu OLiJP Uczestnik otrzymuje indywidualny
adres e-mail umożliwiający dostęp do platformy Google. 

PRZED ZAWODAMI 

Film instruktażowy na temat pierwszego logowania dostępny
jest na platformie Youtube: https://youtu.be/-JkFPDNiAcE

Film prezentujący najważniejsze elementy pracy w dniu testu
i w trakcie zawodów: https://youtu.be/GlLqnMid8EQ

https://youtu.be/fZzCLTJ-Svs
https://youtu.be/fZzCLTJ-Svs
https://youtu.be/-JkFPDNiAcE
https://youtu.be/GlLqnMid8EQ


Uczestnicy logują się na konto i testują aplikacje:

- Classroom

- Meet,

- Dokument.

PRZED ZAWODAMI - PRÓBA



od 8:30 – sukcesywne logowanie na platformę, spotkanie w wirtualnym
pokoju Meet, kwestie organizacyjne, weryfikacja tożsamości uczestników
(legitymacja),  powitanie

8:55 – przesłanie materiałów do opiekunów pokoi Meet, 
odczytanie tematów

9:00 – rozpoczęcie części literackiej,

13:00 – zakończenie części literackiej

13:00–14:00 PRZERWA

14:00 – rozpoczęcie testu językowego

15:30 – zakończenie testu językowego

13.02.2021 – HARMONOGRAM ZAWODÓW



13.02.2021 – CZĘŚĆ PISEMNA 

Tematy i niezbędne w tej części konkursu odnośniki, 
są przygotowane na stronie Google Classroom.

Uczestnik loguje się, korzystając z indywidualnego konta. 
Odbiera wiadomość e-mail zawierającą dostęp do I części pisemnej. 

Uruchamia link do wirtualnej sali w aplikacji Meet. Włącza kamerę 
i mikrofon. Przed przystąpieniem do realizacji zadań Uczestnicy 
potwierdzają swoją tożsamość, pokazując legitymację szkolną do kamery. 

Korzystając z aplikacji Dokument Google, Uczeń pisze pracę na temat
wybrany z kilku propozycji (240 minut). 

Gdy praca jest gotowa, Uczeń zaznacza na platformie Classroom 
opcję „Oddaj”.

Uczeń informuje Opiekuna pokoju Meet o zakończeniu pracy, wysyłając
wiadomość w czacie aplikacji Meet. 



TEGO SAMEGO DNIA – TEST JĘZYKOWY 

Materiały umożliwiające przystąpienie do testu językowego
udostępnione są na stronie  Google Classroom.

Uczestnik loguje się, korzystając z indywidualnego konta. Odbiera
wiadomość e-mail zawierającą dostęp do II części pisemnej.

Uczeń uruchamia link do wirtualnej sali w aplikacji Meet. 
Włącza kamerę i mikrofon i rozpoczyna realizację II części.

Uczestnik rozwiązuje test językowy dostępny online jako Dokument
Google (90 minut).

Gdy praca jest gotowa, Uczeń zaznacza na platformie Classroom 
opcję „Oddaj”.

Uczeń informuje Opiekuna pokoju Meet o zakończeniu pracy, wysyłając
wiadomość w czacie aplikacji Meet.



MIESIĄC PÓŹNIEJ – CZĘŚĆ USTNA

Uczestnik loguje się, korzystając z otrzymanego wcześniej
indywidualnego konta. Odbiera wiadomość e-mail
zawierającą dostęp do części ustnej.

Uruchamia link do wirtualnej sali w aplikacji Meet. 
Włącza kamerę i mikrofon.


