
Program Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Terminarz:

 zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie do 20 listopada 2013
 zawody I stopnia – do 29 listopada 2013
 zawody II stopnia – 17 stycznia 2014
 zawody III stopnia – 10-12 kwietnia 2014 w Spale.

I. Zawody I stopnia (etap szkolny)

1.  Komitet  Szkolny  Olimpiady  Wiedzy  o  Turystyce  powołuje  dyrektor  szkoły  z  grona 
nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem tematykę Olimpiady. 

2. Eliminacje szkolne przeprowadzają Komitety Szkolne w oparciu o treści objęte podstawą 
programową kształcenia w zawodzie technik obsługi  turystycznej.  Etap szkolny polega na 
rozwiązaniu 20 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią 
sprawdzających wiedzę i  umiejętności z zakresu pierwszej i  drugiej kwalifikacji  lub całości 
materiału wg podstawy programowej o numerze 341[05]. Na rozwiązanie testu przeznacza 
się 30 minut. 

3.  Do zawodów II stopnia – okręgowego kwalifikuje się 2 najlepszych uczniów danej szkoły 
wyłonionych w eliminacjach. 

4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę uczniów kwalifikacje 
otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego 
roku szkolnego. 

II. Zawody II stopnia (etap okręgowy)

1.  Zestawy  zadań  dla  zawodów  II  stopnia  opracowuje  zespół  składający  się  minimum  2 
pracowników  naukowych  Instytutu  Geografii  Miast  i  Turyzmu  Uniwersytetu  Łódzkiego  i 
minimum 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi. W 
zespole tym jest jedna osoba będąca współautorem obowiązującej podstawy programowej 
oraz  przedmiotowego  i  modułowego  programu  nauczania  w  zawodzie  technik  obsługi 
turystycznej.  Przy  opracowywaniu zadań zespół  wykorzystuje  nadesłane przez nauczycieli 
przedmiotów zawodowych propozycje zadań. 

2. Zawody II stopnia polegają na: 
a)  w  części  pierwszej  –  rozwiązaniu  40  zadań  testowych  wielokrotnego  wyboru  z  jedną 
prawidłową odpowiedzią, sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia 
informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych (II kwalifikacja). 
b)  w części drugiej – sprawdzającej wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i realizacji  
imprez i usług turystycznych, zadanie będzie polegało na opracowaniu programu i kalkulacji  
imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta (I kwalifikacja). 



3. Z części pierwszej (testowej) eliminacji okręgowych uczeń może uzyskać maksymalnie 40 
punków,  a  z  części  drugiej  (opracowanie  programu  i  kalkulacji  imprezy  turystycznej) 
maksymalnie 60. 

4. Do zawodów III stopnia Olimpiady kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami. 

III. Zawody III stopnia (etap centralny)

1.  Zestawy  zadań  dla  zawodów  III  stopnia  opracowuje  zespół  składający  się  minimum 2 
pracowników  naukowych  Instytutu  Geografii  Miast  i  Turyzmu  Uniwersytetu  Łódzkiego, 
przedstawiciela branży turystycznej i minimum 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – 
Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi. W zespole tym jest jedna osoba będąca współautorem 
obowiązującej  podstawy  programowej  oraz  przedmiotowego  i  modułowego  programu 
nauczania  w  zawodzie  technik  obsługi  turystycznej.  Przy  opracowywaniu  zadań  zespół 
wykorzystuje nadesłane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych propozycje zadań. 

2. Zawody III stopnia składają się z 2 części: eliminacji i finału. 

3.  Warunkiem  przystąpienia  ucznia  do  zawodów  III  stopnia  jest  przesłanie  drogą 
elektroniczną najpóźniej w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem eliminacji centralnych 
tytułu  prezentacji  multimedialnej  lokalnego  bądź  regionalnego  produktu  turystycznego 
związanego z tematem przewodnim aktualnej edycji Olimpiady. 

4. Eliminacje zwodów III stopnia polegają na 
a)  w części pierwszej – rozwiązaniu 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, z zakresu 
różnych treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej. 
b)  w  części  drugiej  –  publicznej,  wcześniej  przygotowanej,  prezentacji  multimedialnej 
produktu turystycznego, według zasad podanych do wiadomości przez Komitet Główny.

5.  W eliminacjach za część testową uczeń może uzyskać  maksymalnie  40 punktów,  a  za 
opracowanie produktu turystycznego i jego publiczną prezentację maksymalnie 60 punków. 

6.  Do finału,  uzyskując tytuł  finalisty,  kwalifikuje się  15 uczniów z najlepszymi wynikami.  
Organizatorzy nie przekazują informacji o uzyskanej punktacji, ponieważ na wynik końcowy 
etapu centralnego składają się punkty z eliminacji i finału. 

7.  Finał  zwodów  III  stopnia polega  na  opracowaniu  programu  1-dniowej  wycieczki  po 
wybranym mieście/regionie turystycznym Europy, na podstawie materiałów przygotowanych 
przez  organizatorów  (mapy,  przewodniki,  katalogi  biur  podróży,  w  tym  także  w  języku 
obcym).  Następnie  uczeń  wykorzystując  techniki  prezentacji  i  sprzedaży  produktu 
przedstawia publicznie swoją propozycję. Organizatorzy określają czas prezentacji i narzędzia 
wykorzystywane w trakcie prezentacji.  Zadanie to sprawdza wiedzę i  umiejętności  z kilku 
przedmiotów objętych podstawą programową w zawodzie technik obsługi turystycznej. 

8. Komitet Główny określa kryteria, wg których będą oceniane prezentacje. 



9. W finale uczeń może maksymalnie otrzymać 40 punktów. 
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