
REGULAMIN ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU BRAIN BEE -
EDYCJA 2021

1. Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee odbywa
się  pod  patronatem  Polskiego  Towarzystwa  Przyrodników  im.  Kopernika
Głównym  koordynatorem  edycji  ogólnopolskiej  jest  Pani  prof. dr  hab.
Elżbieta Pyza z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2.  Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy neurobiologicznej.  Konkurs ten
jest dedykowany dla uczniów szkół średnich i odbywa się w dwóch etapach:

I etap regionalny 
II etap ogólnopolski 

3.  Ze  względu  na  międzynarodowy charakter  konkurs  odbywa się  w języku
polskim oraz angielskim. 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Koordynatorami regionalnymi są:
Pani Prof. dr hab. Elżbieta Pyza; Uniwersytet Jagielloński – koordynator regionu
południowo-wschodniego  (województwa:  małopolskie,  świętokrzyskie,
podkarpackie, śląskie; adres mailowy: neuronus@uj.edu.pl . 
Pani  dr  hab.  Ilona  Klejbor,  Gdański  Uniwersytet  Medyczny  –  koordynator
regionu północno-zachodniego (województwa: pomorskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie,  warmińsko-mazurskie;  adres  mailowy:
klejbor@gumed.edu.pl 
Pani  dr  Małgorzata  Charmas,  AWF  Warszawa,  filia  w  Białej-Podlaskiej  –
koordynator  regionu  północno-wschodniego  (województwa:  mazowieckie,
podlaskie,  łódzkie,  lubelskie;  adres  mailowy:  malgorzata.charmas@awf-
bp.edu.pl 
Pan  dr  hab.  Grzegorz  Żurek,  AWF  we  Wrocławiu  –  koordynator  regionu
południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie,
lubuskie; adres mailowy: grzegorz.zurek@awf.wroc.pl
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§1 Zadania Koordynatorów Regionalnych:

1. Przygotowanie,  prowadzenie  oraz  bieżąca  aktualizacja  strony
internetowej konkursu umieszczonej na serwerze ośrodka koordynatora

2. Umieszczenie  na  stronie  internetowej  ośrodka  regulaminu  etapu
regionalnego Konkursu Brain Bee opisującego wymagania konkursowe
oraz jego przebieg najpóźniej na 1 miesiąc przed datą konkursu

3. Przygotowanie  oraz  przesłanie  do  koordynatora  ogólnopolskiego
konkursu pytań na etap regionalny – patrz §2

4. Powołanie członków komisji konkursowej etapu regionalnego, w tym
jednej osoby, która będzie zabezpieczała technicznie przebieg konkursu

5. Przeprowadzenie etapu regionalnego konkursu w swoim ośrodku – 
patrz §3

6. Opracowanie  wyników  konkursu  i  przedstawienie  ich  komisji
konkursowej

7. Udostępnienie uczestnikom uzyskanych wyników
8. Udostępnienie  szkołom  ogólnokształcącym  wyników  konkursu  ich

uczniów
9. Ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom konkursu
10. Ustalanie rodzaju nagród dla zwycięzców
11. Przesłanie sprawozdania z przebiegu etapu regionalnego konkursu do

koordynatora ogólnopolskiego

§2 Przygotowanie pytań konkursowych:

1. Koordynatorzy ośrodków regionalnych przesyłają propozycję pytań
teoretycznych  –  test  jednokrotnego  wyboru  (to  znaczy,  że  tylko
jedna odpowiedź spośród odpowiedzi A, B, C, D, E jest prawidłowa)
do  koordynatora  ogólnopolskiego  najpóźniej  na  4  tygodnie  przed
terminem etapu regionalnego.

2. Koordynator  ogólnopolski  rezerwuje  sobie  prawo  do  modyfikacji
przesłanych pytań 

3. Ostateczną  wersję  testu,  która  zostanie  wykorzystana  w  etapie
regionalnym  konkursu  w  danym  roku  szkolnym  muszą
zaakceptować koordynatorzy wszystkich ośrodków



4. W pytaniach zabrania się umieszczania nazw struktur nieistniejących
a  stosowane  w  pytaniach  nazewnictwo  (struktur,  organelli
komórkowych  etc.)  musi  być  zgodne  z  ogólnie  przyjętym
mianownictwem anatomicznym, chemicznym etc. 

§3 Zasady przeprowadzenia Etapu Regionalnego Konkursu Brain Bee –
edycja 2021

1. W roku szkolnym 2020/2021 etap regionalny konkursu  ze względu na
sytuację  epidemiologiczną  w  kraju,  odbędzie  się  na  platformie  e-
learningowej  ośrodka  akademickiego  danego  koordynatora  w  sobotę  6
marca 2019 o godzinie 11-tej. 

2. W etapie tym mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wyłonieni w etapie
eliminacji  szkolnych  i  nie  więcej  niż  dwie  osoby  z  danej  szkoły.
Nauczyciel  może  zgłosić  większą  liczbę  uczniów  w przypadku,  jeżeli
więcej  niż  jedna  osoba  uzyska  taką  sama liczbę  punktów dla  1  lub  2
miejsca. 

3. Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  etapu  szkolnego  konkursu
odpowiada nauczyciel z danej szkoły. 

4. Etap  regionalny  będzie  składał  się  z  60  pytań  testowych  (testu
jednokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawdziwą; ze względu na
międzynarodowy charakter  konkursu  z  60  pytań  -  50  pytań  będzie  w
języku polskim i 10 pytań w języku angielskim). 

5. Rejestracja ucznia odbywać się będzie przez stronę internetową danego
ośrodka akademickiego.

6. Uczniowie  zobowiązani  są  do  posiadania  i  użycia  prywatnego  adresu
mailowego.  Adres  ten  będzie  użyty  do  logowania  do  systemów  e-
learningowych  w  danym  ośrodku  oraz  do  przesyłania  informacji
związanych z organizacją i przebiegiem konkursu. 

7. Na rozwiązanie pytań testowych uczniowie będą mieli 60 min.  Zostanie
zastosowany  tryb  sekwencyjny  (brak  możliwości  cofania  się  do
poprzednich pytań).

8. Przed  rozpoczęciem  konkursu  uczniowie  będą  mieli  obowiązek
zalogować  się  do  platformy  e-learningowej  danego  ośrodka
akademickiego.  Odpowiedni  link  zostanie  wysłany  w  dniu
poprzedzającym konkurs. 



9. Logując się do platformy  e-learningowej danego ośrodka  uczeń będzie
zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, a w czasie trwania
testu, do utrzymania włączonej kamery, która jednoznacznie wskazywać
będzie na osobę piszącą test. 

10. Na  polecenie  osoby  nadzorującej  przebieg  testu  na  platformie  e-
learningowej  danego  ośrodka  uczeń  będzie  miał  obowiązek  pełnego
udostępnienia pulpitu. 

11. Po  stronie  uczestnika  konkursu  jest  zadbanie  o  jak  najlepsze  łącze
internetowe oraz posiadanie komputera/laptopa (zalecane jest posiadanie
stałego łącza internetowego), który wyposażony jest w działająca kamerę
internetową oraz mikrofon. 

12. Ze względu na charakter konkursu przeprowadzanego w trybie on-line
nie będą rozpatrywane zażalenia na utratę komunikacji w trakcie trwania
testu konkursowego. 

13. Odmowa uruchomienia  przekazu  audio-wideo lub  wyłączenie  takiego
przekazu  w  trakcie  trwania  testu,  a  także  niezastosowanie  się  do
ewentualnych uwag osoby nadzorującej przebieg konkursu uniemożliwi
ocenę prawidłowości jego przebiegu i będzie skutkowała wykluczeniem
ucznia ze zmagań konkursowych bez możliwości składania zażalenia. 

14. W etapie regionalnym, w każdym ośrodku zostanie wyłonionych 10%
laureatów, którzy wezmą udział w zawodach ogólnopolskich (II etap).


