REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, w skrócie OLM, zwana dalej Olimpiadą, jest realizowana
zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z r. 2004 nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.), art. 43, 47 i 150 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DzU z r. 2009 nr 157, poz.
1240, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z r. 2002, nr 13,
poz. 125, z późn. zm.) i jest finansowana ze środków własnych organizatora, instytucji partnerskich, dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków pozyskiwanych doraźnie od sponsorów.
OLM stawia sobie za cele poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie lingwistyki
teoretycznej, matematycznej i stosowanej polskiego społeczeństwa. Zadania mają rozwijać zainteresowanie
uczniów metodami nauk ścisłych stosowanymi w lingwistyce i poszerzać wiedzę z tego zakresu.
Organizatorzy dążą do zwiększenia interdyscyplinarności polskiej oświaty oraz rozszerzenia oferty
edukacyjnej przez powiązanie kluczowych przyszłościowych dyscyplin naukowych, co skutkować powinno
zwiększeniem szans Polaków na krajowym i międzynarodowym rynku pracy (interdyscyplinarne prace
badawcze i praca w sektorze informatyczno-lingwistycznym gospodarki).

I Olimpiada i jej organizator
§1 Prawa i obowiązki Organizatora
1.1. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Matematyków Wrocławskich.
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
Komitet Organizacyjny OLM
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
pok. 718
tel. 71 3757 416
e-mail: michal.sliwinski@math.uni.wroc.pl
1.2. Obowiązki Organizatora obejmują wszelkie sprawy związane z administrowaniem Olimpiadą, tj.
przygotowanie zadań na poszczególne etapy, realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej
regulaminu i dokumentacji programowej, organizacja sieci okręgów, zapewnienie logistyki przedsięwzięcia
(dystrybucja materiałów informacyjnych oraz treści zadań, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie
odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, publikacja wyników
poszczególnych etapów, rezerwacja sal i noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i
uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych), wsparcie Komitetu Głównego w organizacji
Olimpiady oraz działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.
1.3. Organizator ma prawo do anulowania wyników poszczególnych etapów oraz do nakazania powtórzenia
zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości. Organizator
1

może wykluczyć z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin Olimpiady (decyzja
podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym), prowadzić współpracę z Komitetem Głównym na zasadach
wyznaczonych przez regulamin, ma prawo reprezentować Olimpiadę na zewnątrz, rozstrzygać spory i
prowadzić arbitraż w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników. Może także nawiązywać
współpracę z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

§2 Struktura organizacyjna olimpiady
2.1. Naczelnym organem organizacyjnym OLM jest Komitet Główny. Do zadań podległych mu komitetów
okręgowych należą: organizacja i przeprowadzenie zawodów II etapu, promocja Olimpiady, pozyskiwanie
sponsorów.
2.2. Zgodnie z aktem powołania OLM w skład Komitetu Głównego wchodzą:
•
•
•
•
•
•
•

Kamila Gądek-Kownacka (Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej)
Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny UWr)
Maciej Kubicki (LO nr III we Wrocławiu)
Małgorzata Mikołajczyk (Instytut Matematyczny UWr)
Bożena Rozwadowska (Instytut Filologii Angielskiej UWr)
Michał Śliwiński (LO nr III we Wrocławiu, Instytut Matematyczny UWr) - przewodniczący
Anna Turula (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

KG w jawnym głosowaniu większością głosów wyłania spośród swoich członków przewodniczącego.
W ten sam sposób może zatwierdzić również przyjęcie nowego członka.
Przewodniczący KG rozstrzyga wszelkie inne sprawy sporne.
Organizator Olimpiady może odwołać poszczególnych członków KG.
KG koordynuje przebieg wszystkich etapów Olimpiady i nadzoruje prace komitetów okręgowych.
KG wykonuje obowiązki powierzone mu przez organizatora Olimpiady, decyduje o stronie merytorycznej i
rozpatruje odwołania w kwestiach merytorycznych. Ma także możliwość wykluczenia uczestników w
wypadku łamania regulaminu.
2.3. Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe. Do ich obowiązków należy realizacja zawodów
szczebla okręgowego i przesłanie prac uczestników Komitetowi Głównemu. Wykaz KO znajduje się na
stronach internetowych Olimpiady.
2.4. Do realizacji zawodów I stopnia w szkołach oraz pierwszej oceny prac uczniów powołuje się komisje
szkolne. Za stworzenie komisji i jej prace odpowiada dyrekcja szkoły zgłoszonej do udziału w OLM przez
elektroniczny formularz zamieszczony na stronach WWW Olimpiady.
Komisja powinna zapewnić wydruk lub powielenie zadań I etapu w odpowiedniej liczbie oraz ich tajność do
chwili rozpoczęcia zawodów. Odpowiada również za przeprowadzenie zawodów zgodnie ze wskazówkami
otrzymanymi od Organizatora, w tym za ich regulaminowy przebieg i samodzielność pracy zawodników.

II Organizacja Olimpiady
2

§3 Uczestnicy olimpiady
3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół działających na terenie Polski oraz ich
polskich odpowiedników za granicą do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego,
technikum lub szkoły branżowej I albo II stopnia.
3.2. Uczeń powinien zgłosić chęć udziału w Olimpiadzie komisji szkolnej (patrz pkt 2.4).
3.3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym uczciwej
samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu zadań, oraz do informowania organizatora Olimpiady o wszelkich
zastrzeżeniach.
3.4. Uczestnicy OLM powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać. Przystąpienie do
Olimpiady oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie
niezbędnym do organizacji Olimpiady. Ustawowi przedstawiciele uczestników niepełnoletnich potwierdzają
te fakty, podpisując oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
3.5. Uczestnik zawodów okręgowych i finałowych ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia na zasadach określonych przez organizatora.
3.6. Uczestnik może złożyć odwołanie od decyzji jury lub komitetu głównego Olimpiady, zgodnie z
przepisami zawartymi w §6.

§4 Organizacja zawodów
4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny. Uczestnik powinien mieć przy sobie dowolny
dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. Podczas zawodów niedopuszczalne jest użycie
jakichkolwiek pomocy (w szczególności książek ani notatek) ani żadnego sprzętu elektronicznego.
Nieuregulowane przez Komitet Główny kwestie dotyczące spraw porządkowych (rozsadzenie uczniów,
zbieranie prac, umieszczenie zegara itp.) oraz przebiegu zawodów rozstrzyga każdorazowo organizator
zawodów danego stopnia (patrz pkt 4.2).
Zadania konkursowe są zgodne z Programem Olimpiady, w którym zamieszczony jest szczegółowy zakres
wiedzy i wymagania.
4.2. Zawody są trójstopniowe i poszczególne etapy organizują:
I – komisje szkolne,
II – komitety okręgowe ,
III – Komitet Główny.
Komitet Główny sprawuje funkcję nadzorczą nad organizacją i przebiegiem zawodów wszystkich etapów.
4.3. Zawody I stopnia realizowane są w szkołach zgłoszonych terminowo organizatorowi formularzem
elektronicznym zgodnie z harmonogramem Olimpiady. Wykaz zgłoszonych szkół umieszczany jest na
stronach internetowych Olimpiady.
W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują zadania przez 120 min. Komisja ocenia prace uczniów zgodnie ze
schematem dostarczonym przez Komitet Główny Olimpiady i odsyła je w terminie określonym w
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harmonogramie wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.4 niniejszego regulaminu. Przesyła
również drogą elektroniczną zestawienie wyników w formie zgodnej z wymogami Komitetu Głównego.
4.4. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikuje Komitet Główny po weryfikacji prac z I etapu
ocenionych wstępnie przez komisje szkolne. Weryfikacja ta daje punktację ostateczną i wiążącą dla
organizatora.
Lista zakwalifikowanych (imiona, nazwiska, szkoły) wraz z informacjami organizacyjnymi umieszczana jest
na stronach internetowych Olimpiady. Informacje te rozsyłane są także do szkół zakwalifikowanych.
Zawody odbywają się jednocześnie w kilku/kilkunastu miastach, których lista jest ustalana corocznie przez
Komitet Główny i publikowana na stronach internetowych OLM oraz rozsyłana do zainteresowanych szkół.
Uczniowie rozwiązują zadania przez 180 min. Komitet Okręgowy odsyła prace uczniów wraz z listą
obecności do Komitetu Głównego.
Komitet Główny ocenia prace i publikuje rezultaty w postaci listy zawierającej imię, nazwisko i nazwę
szkoły każdego uczestnika wraz z punktacją jego rozwiązań.
4.5. Do zawodów III stopnia (finałowych) kwalifikuje Komitet Główny po ocenie prac z II etapu.
Lista zakwalifikowanych oraz informacje organizacyjne rozsyłane są do szkół finalistów i umieszczane na
stronach internetowych Olimpiady.
Zawody odbywają się w jednym miejscu. Uczniowie rozwiązują zadania przez 180 min. Komitet Główny
ma prawo rozstrzygnięcia potencjalnych remisów w drodze egzaminu ustnego przed wyznaczoną komisją
liczącą co najmniej trzy osoby.
Komitet Główny sprawdza prace uczestników i autorom najlepszych prac przyznaje tytuł laureata.
Wyniki (imiona, nazwiska i szkoły finalistów oraz punktacja rozwiązań) umieszczane na stronach
internetowych Olimpiady finalistów i rozsyłane do szkół laureatów.

§5 Przepisy szczegółowe
5.1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować
zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. Komisje
szkolne i komitety okręgowe powinny dążyć do organizacji zawodów pomieszczeniach łatwo dostępnych dla
osób z ograniczoną sprawnością.
5.2. W wypadku niestawienia się na zawody dowolnego etapu uczestnik niezależnie od przyczyny
nieobecności traci prawo do dalszego w niej udziału.
5.3. Organizator dokłada starań i robi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział
w OLM uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają. Nie
jest to jednak zapis wiążący, gdyż mogą zaistnieć sytuacje, w których mimo dobrej woli organizatora nie
będzie on miał takiej możliwości.
5.4. Komitet Główny ma prawo (również na wniosek komisji szkolnej lub komitetów okręgowych)
wykluczyć z dalszego udziału w Olimpiadzie (również w następnych jej edycjach) zawodników
zachowujących się nieregulaminowo (np. korzystających z pomocy, niepracujących samodzielnie). O takiej
dyskwalifikacji powiadamiana jest dyrekcja macierzystej szkoły ucznia.
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5.5. Pkt 5.4 obowiązuje także w wypadku wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika już po
zakończeniu zawodów. Dyskwalifikacja finalisty lub laureata oznacza automatycznie utratę danego tytułu.
Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronach WWW Olimpiady i przesłana do dyrekcji
macierzystej szkoły ucznia.

§6 Tryb odwoławczy
6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla zgodnie ze
schematem oceniania treści zawartych w jego pracy lub że zawody były prowadzone z naruszeniem
regulaminu, ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego.
6.2. Odwołania od decyzji Komitetu Głównego składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego drogą
e-mailową na adres podany na stronach internetowych OLM, a w wypadku zastrzeżeń do wyników finału –
osobiście bezpośrednio po ich ogłoszeniu. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis
okoliczności oraz dane kontaktowe. Zastrzeżenia do przebiegu zawodów I lub II stopnia należy przesłać w
ciągu tygodnia od ich daty. Termin zgłaszania odwołań od kwalifikacji do zawodów II stopnia lub ich
wyników upływa dwa tygodnie po opublikowanej dacie ich ogłoszenia w Internecie.
6.3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym
możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana
jest drogą zwrotną, jednak na życzenia zainteresowanego Komitet Główny wysyła ją także na piśmie na
wskazany adres.
6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę
zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu
6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji
odwołania.

III Uprawnienia i nagrody
§7 Nagrody i uprawnienia
7.1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady termin finalista oznacza ucznia zakwalifikowanego do
zawodów finałowych.
Listę finalistów ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do
zawodów III etapu Komitet Główny kwalifikuje 50-100 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w
skali kraju.
7.2. Potwierdzeniem uzyskania tytułu finalisty lub laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z r. 2002, nr 13, poz. 125,
z późn. zm.).
7.3. Organizator może zapewnić laureatom nagrody rzeczowe lub finansowe.
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IV Olimpiada międzynarodowa
§8 Udział w olimpiadzie międzynarodowej
8.1. Laureatom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w zawodach III etapu, organizator proponuje
uczestnictwo w Olimpiadzie Międzynarodowej. Liczebność reprezentacji określają organizatorzy Olimpiady
Międzynarodowej.
8.2. Warunkiem udziału w polskiej reprezentacji na Olimpiadę Międzynarodową jest aktywny udział w
warsztatach przygotowawczych organizowanych przez Komitet Główny OLM, przeprowadzanych
internetowo oraz stacjonarnie.
8.3. Uczestnicy zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji
podróży na zawody międzynarodowe i udziału w nich, a także na publikację sprawozdania z imprezy (w tym
wyników zawodów). W wypadku uczniów niepełnoletnich do ww. zgody należy dołączyć potwierdzenie jej
ważności przez ustawowych przedstawicieli.
8.4. Organizator w miarę możliwości opłaca udział w zawodach międzynarodowych, zakwaterowanie i
wyżywienie oraz przejazd, może się jednak zdarzyć, że częścią kosztów (zwłaszcza niedotyczących
bezpośrednio samej Olimpiady, jak np. zwiedzanie atrakcji turystycznych na miejscu) obarczony zostanie
sam zawodnik. Szczegółowe informacje przesyła do szkół zainteresowanych Komitet Główny.
8.5. O kwalifikacji do Olimpiady Międzynarodowej oraz jej przebiegu i wynikach Komitet Główny
powiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Michał Śliwiński
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA W OLIMPIADZIE LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

Jako ustawowy przedstawiciel …………………………………………………………………………………,
(nazwisko uczennicy/ucznia)

uczennicy/ucznia ………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)

potwierdzam fakt zapoznania się przez nią/niego z regulaminem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz

jej/jego

zgodę

na

przetwarzanie

jej/jego

danych

osobowych

w

zakresie

wymaganym

organizacją OLM (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,

DzU z 2018 r., poz. 1000) w roku szkolnym …………………………………………………………………

……………………………
(data)

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)
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HARMONOGRAM OLIMPIADY LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ
NA LATA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

ROK SZKOLNY 2016/17
•
•
•
•

25 X 2016: etap szkolny
11 II 2017: etap okręgowy
8 IV 2017: finał krajowy
VII/VIII 2017: Olimpiada Międzynarodowa*

ROK SZKOLNY 2017/18**
•
•
•
•

24 X 2017: etap szkolny
10 II 2018: etap okręgowy
14 IV 2018: finał krajowy
VII/VIII 2018: Olimpiada Międzynarodowa*

ROK SZKOLNY 2018/19**
•
•
•
•

23 X 2018: etap szkolny
9 II 2019: etap okręgowy
6 IV 2019: finał krajowy
VII/VIII 2019: Olimpiada Międzynarodowa*

* - Dokładne terminy podaje Komitet Organizacyjny Olimpiady Międzynarodowej.
** - Terminy planowane w czerwcu 2016, oficjalne dane podawane są na stronach WWW OLM na początku
danego roku szkolnego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Michał Śliwiński
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KOMITETY OKRĘGOWE OLM
•

Bydgoszcz – lukasz6500@gmail.com (Łukasz Kalinowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza)

•

Katowice – dorota.kolany@wp.pl (Dorota Kolany, Pałac Młodzieży w Katowicach)

•

Kraków – beatles1993@gmail.com (Konrad Myszkowski, Uniwersytet Jagielloński)

•

Lublin – jaroslaw.bylina@umcs.pl (Jarosław Bylina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

•

Poznań – grzegorekk@wp.pl (Katarzyna Grzegorek, Uniwersytet Adama Mickiewicza)

•

Warszawa – j.filipczak@uw.edu.pl (Joanna Filipczak, Uniwersytet Warszawski)

•

Wrocław – michal.sliwinski@math.uni.wroc.pl (Michał Śliwiński, Uniwersytet Wrocławski)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Michał Śliwiński
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