
Uprawnienia przysługuj�ce uczestnikom i laureatom Olimpiady Biologicznej 

 

W my�l przepisów MEN i ustale� KGOB: 

- uczestnicy zawodów II stopnia, którzy otrzymali co najmniej 60% maksymalnej 

liczby punktów za test i wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani do cz��ci ustnej 

zawodów otrzymuj� ocen� celuj�c� 2 biologii na zako�czenie nauki w klasie, do 

której ucz�szczaj�. 

- wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia OB (finali�ci) s� zwolnieni z egzaminu 

maturalnego z biologii i otrzymuj� z niego ocen� celuj�c�. 

- laureaci i (finali�ci) zawodów III stopnia mog� by� zwolnieni w cało�ci lub w 

cz��ci z egzaminów wst�pnych do szkół wy�szych na podstawie uchwał władz 

uczelni.  

Poszczególne uczelnie i wydziały; w tym tak�e Akademie Medyczne maj� prawo do 

samodzielnego ustalania uprawnie� uczestników Olimpiady Biologicznej, a 

uprawnienia te zmienia� si� mog� w kolejnych latach. 

 

 

Prace badawcze 

 

A. Tematyka 

Podstaw� pracy badawczej musz� by� do�wiadczenia lub obserwacje wykonane przez 

ucznia osobi�cie i samodzielnie, w terenie, w domu, w pracowni szkolnej lub w innych 

instytucjach. Prace b�d�ce opracowaniem lub kompilacj� danych uzyskanych przez inne, 

ni� ucze� osoby, b�d� dyskwalifikowane. Autor nie mo�e korzysta� z materiałów 

koniecznych mu do wykonania pracy, otrzymanych z instytucji naukowo-badawczych. 

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�� KGOB mo�e konsultowa� si� z takimi 

placówkami naukowo-badawczymi w sprawie metodyki a tak�e w sprawie stopnia 

samodzielno�ci pracy wykonanej w niej przez ucznia. 

W pracy badawczej niedopuszczalne s� jakiekolwiek do�wiadczenia z u�yciem 



zwierz�t kr�gowych. 

Zwierz�t i ro�lin prawnie chronionych nie wolno przesiedla� z ich naturalnych 

siedlisk ani zakłada� ich hodowli, dozwolone s� obserwacje w naturze nie 

naruszaj�ce warunków ich bytowania. 

Wszelkie do�wiadczenia na zwierz�tach powinny do minimum ograniczy� ich 

cierpienia. Ocenie podlega� b�dzie zasadno�� podj�tych bada�. Badania 

poci�gaj�ce za sob� nieuzasadnione u�miercanie lub cierpienie zwierz�t (np. 

badania, których głównym celem jest okre�lenie wytrzymało�ci organizmów na 

głodzenie lub wysok� temperatur�) b�d� dyskwalifikowane. Obiektami 

badawczymi nie mog� by� ludzie, niedopuszczalne s� jakiekolwiek formy 

do�wiadcze� medycznych a tak�e wykorzystywanie i kompilacja wyników 

o tematyce �ci�le wchodz�cej w zakres medycyny. W wyj�tkowych 

przypadkach mog� by� dopuszczane prace polegaj�ce na konstrukcji modeli 

matematycznych lub programów komputerowych opisuj�cych zjawiska i procesy 

biologiczne. Wskazówki dotycz�ce tematyki, sposobu prowadzenia do�wiadcze� i 

obserwacji, opracowywania i przedstawiania wyników prac badawczych zawarte 

s� w pkt. IV, tam te� przedstawiono zasady ich oceny przez komisje wszystkich 

szczebli. Ucze� obowi�zany jest dostarczy� nauczycielowi prac� w jej ostatecznej 

wersji nie pó�niej ni� na tydzie� przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej. 

Prace badawcze uczestników Olimpiady Biologicznej dotyczy� mog� dowolnego 

problemu biologicznego, o ile nie naruszaj� ogranicze� zawartych powy�ej. Prace 

mog� mie� zarówno charakter obserwacyjny, nie naruszaj�cy warunków naturalnych 

jak i do�wiadczalny, w których autor kontroluj�c i odpowiednio dobieraj�c warunki 

eksperymentu d��y do osi�gni�cia zało�onego celu. Wysoko oceniane s� prace 

twórcze; nie b�d�ce tylko powtórzeniem podr�cznikowych do�wiadcze�. 

Nale�y unika� prowadzenia bada�, których wyniki s� oczywiste i łatwe do 

przewidzenia, a wnioski z nich wypływaj�ce s� trywialne i wielokrotnie 

potwierdzone w istniej�cej literaturze. 

Pytanie badawcze powinno sta� u podstawy ka�dej pracy, a odpowied� na to pytanie 



powinna by� głównym celem ka�dej pracy. 

Obserwacje mog� mie� charakter inwentaryzaryjny (np. opis fauny lub flory jakiego� 

�rodowiska) lub prowadzi� do uogólnie� dzi�ki wykryciu korelacji pomi�dzy 

zjawiskami (np. współwyst�powanie pewnych gatunków ro�lin i owadów). Punktem 

wyj�cia dla pracy do�wiadczalnej jest postawienie hipotezy roboczej, wymagaj�cej 

sprawdzenia. Pierwszym etapem jej sprawdzenia jest odpowied� o charakterze 

jako�ciowym (stwierdzenie zjawiska), nast�pnym ilo�ciowa charakterystyka 

badanego zjawiska, ko�cowym etapem powinno by� poznanie jego mechanizmów. 

Warto�ciowymi pracami mog� by� takie, które polegaj� na opracowaniu nowej 

metody, przy czym wskazane wydaje si� tu porównanie uzyskanych wyników z 

wynikami uzyskanymi przy u�yciu dotychczasowych metod. 

 

 

B. Zasady prowadzenia obserwacji i do�wiadcze� 

Nale�y pami�ta�, �e podstawowym warunkiem wiarygodno�ci uzyskanych wyników 

jest dostateczna liczebno�� powtórze�. Opracowanie statystyczne wyników nie jest w 

pracach Olimpiady Biologicznej konieczne, cho� poprawna analiza statystyczna 

znacznie podnosi jako�� pracy. 

Obserwacje przyrodnicze musz� by� prowadzone w sposób jak najmniej zakłócaj�cy 

warunki naturalne, w przeciwnym razie ich warto�� poznawcza jest w�tpliwa. 

Konieczne jest aby analizowana grupa była wystarczaj�co liczna, powinny by� tak�e 

uwzgl�dnione wszystkie warunki mog�ce wpływa� na analizowane zjawiska. 

W przypadku pracy do�wiadczalnej, obok wymogu dostatecznej liczby powtórze�, 

niezb�dna jest mo�liwie pełna powtarzalno�� wszystkich parametrów do�wiadczenia 

oraz:, przede wszystkim, wła�ciwie zaprojektowana kontrola (wariant kontrolny). 

Zarówno w przypadku prac do�wiadczalnych, jak i w celu prac opartych o obserwacje 

w terenie, wyci�gniecie poprawnych wniosków na temat zaobserwowanych korelacji 

pomi�dzy zjawiskami mo�liwe jest tylko przy wła�ciwie dobranej grupie kontrolnej. 

Niezale�nie od tematyki, znacznie wy�ej oceniane s� prace o �ci�le okre�lonym, w�skim 



zakresie bada�, w których autor od pocz�tku jasno formułuje problem i rozwi�zuje go 

do ko�ca, ni� prace ogólne, opisowe i b�d�ce przede wszystkim nagromadzeniem 

danych. 

C. Opracowanie wyników i przedstawienie pracy badawczej 

Praca badawcza powinna by� przygotowana w formie plakatu przedstawiaj�cego w 

bardzo zwi�złej formie cele, zało�enia, otrzymane wyniki i wypływaj�ce z nich wnioski.  

 

 
 

 


