
OpenMaster – regulamin 

1. OpenMaster to konkurs dla uczniów bydgoskich szkół (bez podziału na kategorie 

wiekowe), który odbywać się będzie online w 5 edycjach: 

I) 17 III, godz. 17.00 

II) 31 III, godz. 17.00 

III) 14 IV, godz. 17.00 

IV) 28 IV, godz. 17.00 

V) 12 V, godz. 17.00 – Turniej Mistrzów 

2. W każdej edycji wystąpić może maksymalnie 10 zawodników (+2 rezerwowych) 

3. Wszystkie pytania w konkursie dotyczą treści poruszonych w opublikowanych na 

stronie www.otwarta.bydgoszcz.pl filmach edukacyjnych z cyklu MOST, Baśniowa 

Kraina lub Kącik Erudyty 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na 10 pytań umieszczonych na 

stronie www.otwarta.bydgoszcz.pl/openmaster w okresie od 14 do 4 dni przed 

każdą edycją konkursu.  

a) do finałowej rozgrywki w edycjach 1-4 awansuje 10 osób, które udzieli 

największej ilości poprawnych odpowiedzi 

b) obowiązuje algorytm – 1 osoba z 1 szkoły. Jeśli odpowiedzi doślą uczniowie z 

co najmniej 10 szkół, w finale wystąpią reprezentanci 10 różnych szkół. Jeśli 

odpowiedzi doślą uczniowie z mniej niż 10 szkół, do finału awansują najlepsi 

przedstawiciele każdej ze szkół, a następnie procedura zaczyna się od 

początku, a więc kolejne miejsca w finale uzupełniają uczniowie z drugim 

najlepszym wynikiem z kolejnych szkół, w kolejności uzyskanych punktów. 

c) w przypadku równej ilości poprawnych odpowiedzi o kolejności uczniów 

decydować będzie losowanie 

d) osoby z 11 i 12 wynikiem w I edycji konkursu (zgodnie z klasyfikacją wg pkt 

4a,4b i 4c) trafiają na listę rezerwowych i uczestniczą w I rozgrywce finałowej. 

Zagrają, jeśli kogoś z finalistów zabraknie na starcie. Jeśli zgłoszą się do 

konkursu, ale nie zagrają, automatycznie przechodzą do finału II edycji 

e) Od ilości uczestników finału I edycji będzie zależeć skład finału kolejnych 

trzech edycji. Rezerwowi, którzy nie zagrali w danym finale uzupełniają skład 

kolejnych finalistów. A zatem po następnych eliminacjach do finału dostanie 

się od 8 do 10 uczestników, a kolejnych dwóch trafi na listę rezerwową. O 

kolejności miejsc nadal decyduje algorytm szkół, a zatem w pierwszej 

kolejności przy ustalaniu składu finału decyduje różnorodność szkół 

f) Piąta edycja jest zarazem Turniejem Mistrzów, więc obowiązują w niej inne 

zasady 

http://www.otwarta.bydgoszcz.pl/
http://www.otwarta.bydgoszcz.pl/openmaster


g) Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji wyglądają następująco: 

I) 4-13 III 

II) 18-27 III 

III) 1-10 IV 

IV) 15-24 IV 

5. Każda rozgrywka finałowa składa się z III rund. 

6. I Runda Finałowa: 10 uczestników 

a) uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w rundzie 

wstępnej 

b) każdy z finalistów usłyszy 3 pytania 

c) przed każdą z trzech serii pytań finaliści wskazują, za ile punktów chcą 

odpowiadać  

1) za 4 pkt – bez konsekwencji w razie odpowiedzi błędnej 

 2) za 8 pkt – z 1 faulem w razie odpowiedzi błędnej 

 3) za 12 pkt – z 2 faulami w razie odpowiedzi błędnej 

 4) za 16 pkt – z 3 faulami w razie odpowiedzi błędnej 

d) 5 faul eliminuje z dalszej gry 

e) po 3 seriach pytań 4 zawodnicy z najmniejszą liczbą punktów (lub wyeliminowani 

przez faule) odpadają z gry 

f) jeśli 4 zawodników popełni faul przed upływem trzeciej serii pytań, I runda 

automatycznie kończy się i przechodzimy do rundy II 

g) w przypadku równej ilości punktów, o dalszym udziale w grze decyduje 

dogrywka  

7. II Runda Finałowa: 6 uczestników 

a) liczba punktów z I rundy zostaje podzielona przez 2 

b) uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych po rundzie I 

c) każdy z finalistów usłyszy 2 pytania 

d) przed każdą z dwóch serii pytań finaliści wskazują, za ile punktów chcą 

odpowiadać (tak jak w rundzie I) 

e) 5 faul eliminuje z gry (faule z poszczególnych rund sumują się) 

f) po 2 kolejnych seriach pytań 3 zawodnicy z najmniejszą liczbą punktów (lub 

wyeliminowani przez faule) odpadają z gry 

g) jeśli 3 zawodników popełni faul przed upływem drugiej serii pytań, II runda 

automatycznie kończy się i przechodzimy do rundy III 

h) w przypadku równej ilości punktów, o dalszym udziale w grze decyduje 

dogrywka  

8. III Runda Finałowa: 3 uczestników 

a) liczba punktów po II rundzie zostaje ponownie podzielona przez 2 



b) uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych po 

rundzie II 

c) każdy z finalistów usłyszy 1 pytanie 

d) przed swoim pytaniem finalista wskazuje, za ile punktów chce odpowiadać (tak 

jak w rundzie I i II) 

e) 5 faul eliminuje z gry (faule z poszczególnych rund sumują się) 

f) zawodnik z najwyższą liczbą punktów (lub ten, który jako jedyny został na placu 

boju) wygrywa 

g) zawodnik z drugim wynikiem (lub ten, który jako drugi odpadł z gry w III rundzie) 

zajmuje 2 miejsce 

h) w przypadku równej ilości punktów, o kolejności decyduje dogrywka   

9. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w grze wynosi 44 

10.  Maksymalna liczba pytań, które padną w każdym odcinku wynosi 48. 

11.  W każdej edycji pytania dotyczyć będą innych nagrań realizowanych w ramach 

Akademii Pięknego Umysłu: 

a) I edycja – MOST 1, Baśniowa Kraina 2, Wspólny Gmach 

b) II edycja – MOST 2, Baśniowa Kraina 3, Maska i Twarz 

c) III edycja – MOST 3, Tarcza SHIELD, 18-tka w Bydgoszczy 

d) IV edycja – Baśniowa Kraina 1, Sic Mundus Creatus Est, Miniatury 

e) V edycja – Turniej Mistrzów – wszystkie powyższe filmy 

12. W V edycji (a zarazem w Turnieju Mistrzów) wystąpią po 2 najlepsze osoby z IV 

wcześniejszych edycji (zgodnie z pkt 8f i 8g regulaminu) oraz 2 osoby rezerwowe z 

IV edycji, o ile nie zagrają w IV odcinku. 

13. Przebieg rozgrywki Wielkiego Finału jest analogiczny do pozostałych 4 edycji 

(zgodnie z punktami 6-8 regulaminu), tylko zakres pytań jest szerszy. 

14. Laureaci pierwszych trzech miejsc z wszystkich pięciu edycji odbiorą nagrody 

podczas Gali w Plenerze 30 czerwca 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 


