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ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU BIOTECHNOLOGICZNEGO  

Obowiązuje podczas trwania IV edycji KB w roku akademickim 2020/2021 

  

I. Kryteria dopuszczenia do etapu finałowego 

 

1. Do etapu finałowego przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 50% punktów za 

przesłane rozwiązania zadań w I etapie Konkursu 

2. Ze względu na fakt, że w 2020 roku z powodu pandemii nie odbył się etap finałowy, 

finaliści III edycji KB mogą wziąć udział w etapie finałowym IV edycji po wypełnieniu 

i wysłaniu Karty Zgłoszeniowej w czasie przewidzianym harmonogramem IV edycji 

KB.  

3. Finaliści III edycji KB nie muszą brać udziału w I etapie IV edycji KB. 

 

 

II. Etap finałowy 

 

1. Etap finałowy odbędzie się on-line z wykorzystaniem platformy Moodle Wydziału 

Chemicznego PW i aplikacji MS Teams 

2. Do 5 kwietnia 2021 Finaliści muszą założyć konta na platformie Moodle WCh: 

https://moodle.ch.pw.edu.pl/ wciskając przycisk Utwórz nowe konto. Założenie konta 

umożliwi zapisanie uczestnika na kurs zatytułowany „Finał IVKB” (F4KB). Podstawą 

jest oryginalny adres e-mail. 

3. W dniu 10 kwietnia 2021 odbędzie się próbne spotkanie w aplikacji MS Teams 

połączone z zapoznaniem się ze sposobem poruszania się na platformie Moodle WCh 

4. Po zalogowaniu się i wybraniu kursu F4KB w sekcji ogólnej będzie widoczny zasób 

zatytułowany “Zadanie próbne” oraz „Zadania finałowe IV KB” zawierający pytania 

konkursowe, oraz instrukcja poruszania się po tym zasobie. 

5. Dostęp do pytań konkursowych będzie możliwy tylko w czasie trwania etapu 

finałowego. 

6. W czasie etapu finałowego Uczestnicy mają obowiązek równoczesnego wzięcia udziału 

w spotkaniu zaplanowanym w aplikacji Teams i podczas trwania etapu finałowego 

muszą mieć włączone kamery. 
7. W pomieszczeniu, w którym uczestnik bierze udział w Konkursie nie mogą być obecne 

inne osoby.  
8. Podczas etapu finałowego Uczestnik może korzystać z: czystych kartek, narzędzi do 

pisania, kalkulatora oraz sprzętu do wykonania zdjęć (aparat fotograficzny lub telefon 

komórkowy służący jedynie jako aparat fotograficzny) 

9. Organizatorzy Konkursu mają prawo o poproszenie każdego Uczestnika o 

natychmiastowe udostępnienie ekranu i/lub pokazanie przez kamerę pomieszczenia w 

zakresie 360 stopni. 
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