LISTA FINALISTÓW
XVII OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
(na podstawie protokołu komisji)

Przedmiotem II etapu olimpiady, przeprowadzonego 19 marca 2016 r. w Warszawie na Wydziale
Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych
obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo,
rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę
specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych)
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie
w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty).
Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.
Uwaga. W związku z wykryciem podczas pisania testu półfinałowego w formularzach testowych
w odpowiedzi na jedno z pytań błędu polegającego na powtórzeniu się dwóch identycznych
odpowiedzi Komitet Główny postanowił anulować to pytanie o wartości 3 punktów. Zatem komisja
egzaminacyjna oceniała odpowiedzi każdego uczestnika na 39 pytań testowych o maksymalnej
wartości 77 punktów.
Finaliści olimpiady. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami
rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady
do III etapu zakwalifikowano następujących uczniów (10 osób):
1.

Marcin RÓŻYŃSKI
z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

59 pkt.

2.

Michał GORCZYCA
z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

58 pkt.

3.

Bartłomiej KIELAR
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie

58 pkt.

4.

Kamil WIŚNIEWSKI
z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

58 pkt.

5.

Radosław BUREK
z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu

57 pkt.

6.

Rafał ŁACHETA
z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

56 pkt.

7.

Paweł ŻAK
z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

56 pkt.

8.

Wojciech MURZACZ
z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

54 pkt.

9.

Marcin STĘPIEŃ
z Zespołu Szkół w Tarnobrzegu

54 pkt.

10.

Andrzej WÓJCIK
z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Biłgoraju

54 pkt.

Etap finałowy (praktyczny) XVII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbędzie się
w Warszawie w sobotę 21 maja 2016 roku w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
przy ul. Jutrzenki 105 o godz. 10.00.

