
 

ODYSEJA UMYSŁU 2019                     

  w SP 112. 
 

 

Nasza SP 112 po raz drugi 

wzięła udział w międzynarodowym konkursie edukacyjnym – 

programie twórczego rozwiązywania problemów. 

 

Po raz pierwszy Odyseuszami zostali uczniowie klasy 5a  - 

reprezentujący I kategorię wiekową. 

 

 

 

 

CAŁA NASZA DRUŻYNA NA ELIMINACJACH WARSZAWSKICH TUŻ PO 

KONKURSOWYM WYSTĘPIE. 



ODYSEUSZE 2019: 

 

1) EMILIA B. 

2) IGA D.  

4) SZYMON K. 

5) MAJA L. 

6) MAJA R. 

7) KRYSTYNA Z. 

3) JULIA J. 

 

TRENER ODYSEJI UMYSŁU: Anita Wójcik 

 

 

 

ODYSEUSZE 2019 od 26 września 2018 r. uczestniczyli w zajęciach realizujących 

międzynarodowy program edukacyjny ODYSEJA UMYSŁU (w wymiarze 2 godzin 

lekcyjnych tygodniowo). 

 

 

 

 

DRUŻYNA PODCZAS JEDNEGO Z ĆWICZEŃ – „KSZTAŁT W CIEMNOŚCI”. 

 



ODYSEUSZE NA ELIMINACJACH W WARSZAWIE  
 

24 lutego 2019 roku wzięliśmy udział w Eliminacjach regionalnych                   

w Warszawie, w których wzięły udział 82 drużyny z województw: 

mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego                                                               

oraz warmińsko-mazurskiego .  

TUŻ PRZED KONURSOWYM WYSTĘPEM Z SĘDZIĄ SCENY. 

 

Po sprawdzeniu przez Sędziego Sceny wszystkich formalności i wymogów 

bezpieczeństwa czekamy  przed SCENĄ 4 – FIKOLANDIĄ. Brzmi zachęcająco 

 



Wreszcie nasza kolej. Sędzia Czasu zadaje jeszcze ostatnie pytania i upewnia się 

czy wszystko jasne. Za chwilę przedstawi naszą Drużynę publiczności, przekaże 

Sędziom Problemu 3 dokumenty i powie czas START! 

 

        

 

Drużyna ma osiem minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania 

Problemu Długoterminowego w formie przedstawienia. 

 

 



Sędziowie Problemu 3 po konkursowym występie wręczają 

Odyseuszom pamiątkowe medale:  

„W ODYSEJI UMYSŁU KAŻDY JEST ZWYCIĘZCĄ!” i … 

 

          

 

… i będą teraz dopytywać Odyseuszy o szczegóły rozwiązania, aby jak 

najrzetelniej i sprawiedliwie ocenić za chwilę Drużynę. 

 

           

 



Pierwsza część konkursu za nami, ale jeszcze przed nami konkurs Spontanów. 

Mamy jeszcze do niego prawie 3 godziny czasu. A więc sprawdźmy w przewodniku 

z jakich atrakcji możemy skorzystać… 

 

               

 

Plan następujący: zaopatrzyć się w pamiątkowe koszulki i zrobić fotkę z maskotką 

Odysei Umysłu – szopem Omerem. Tylko jak go znaleźć skoro jeździ na hulajnodze 

po całym budynku? A jednak się udało 

 

               



 

Kolejny punkt planu: posilić się w bufecie i odwiedzić STREFĘ EKSPRESJI. 

 

        

 

SZERYF w czerwonej koszulce czuwa nad naszym bezpieczeństwem, a 

Odyseusze tworzą RAZEM… 

 

 

 

 



 WIELKĄ POCZTÓWKĘ… 

 

                

 

... KREATYWNYCH PODRÓŻNIKÓW! 

Z jednej strony wspólnej kartki opisują słowami, a z drugiej pokazują obrazami, co 

czuli, co odkryli i co osiągnęli jako zespół podczas tegorocznej Odysei Umysłu. 

Jeszcze nie wiedzą, że to właśnie ich pocztówka zostanie wylosowana podczas 

Ceremonii Ogłoszenia Wyników i wygrają zestaw atrakcyjnych gadżetów 

 

 

 

Przed Odyseuszami jeszcze 

problem Spontaniczny, ale to już  

NIESPODZIANKA! 

 

Przykład spontanu manualnego z zajęć. 



 

Poniżej krótko o Odysei Umysłu, więcej informacji znajdą Państwo na stronie 

odyseja.org.   

 

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie 

międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy 

uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister 

Edukacji Narodowej. 

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody 

człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując 

grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – 

czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. 

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – 

samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. 

Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia,  

i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi 

wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk           

i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić 

inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie 

podwykonawców. 

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze 

pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i 

zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który 

integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca 

Odyseuszom własnych pomysłów. 



Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. 

Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, 

przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie                     

i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, 

co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę 

przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także 

zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, 

którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut. 

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, 

które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach 

Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei 

reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych. 

 

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ 

O PROBLEMACH DŁUGOTERMINOWYCH I STYLU? 

 

 

1. Problemy Długoterminowe odwołują się do szerokiego spektrum zainteresowań 

– w umiejętny sposób łącząc w różnych proporcjach elementy teorii i praktyki, 

nauk społecznych i nauk przyrodniczych, techniki i sztuki, humanistyki i 

technologii.     

 

2. Proces tworzenia rozwiązania Problemu Długoterminowego to praca metodą 

projektu. Uczestnicy rozwijają umiejętności wnikliwej analizy zadania i szukania 

różnych możliwości jego rozwiązania; myślenia krytycznego i podejmowania 

decyzji; łączenia i praktycznego zastosowania wiedzy z różnych dziedzin; 

komunikacji i pracy w zespole; perspektywicznego planowania i zarządzania 

czasem oraz autoprezentacji  i wystąpień publicznych. 

 

3. W treści każdego Problemu opisano, na czym polega  sedno zadania, 

zdefiniowano ograniczenia – czyli co drużyna musi, a czego jej nie wolno – jak 

również określono, co i według jakich kryteriów będzie oceniane. 

 



4. Drużyna może na konkursie otrzymać punkty karne także, jeśli przekroczy limit 

czasu konkursowej prezentacji, górny limit kosztów rozwiązania lub jeśli 

złamie inną z reguł opisanych w treści Problemu albo w Przewodniku Odysei 

Umysłu. 

 

 

TYPY PROBLEMÓW DŁUGOTERMINOWYCH 

 

Co roku publikowanych jest pięć nowych Problemów Długoterminowych z pięciu 

generalnych kategorii: 

 

 Problem 1: mechanika pojazdów. 

Drużyny projektują i budują małe bądź duże pojazdy mechaniczne, wykonujące 

określone zadania. 

 

Problem 2: technika na scenie. 

Drużyny wplatają maszyny i urządzenia własnej konstrukcji w autorskie przedstawienia 

na zadany temat. 

  

Problem 3: reinterpretacja klasyki. 

Drużyny tworzą oryginalne spektakle teatralne w oparciu o własną interpretację klasyki 

światowej kultury i sztuki. 

  

Problem 4: struktura z drewna balsa. 

Drużyny konstruują struktury z drewna balsa i kleju – i poddają je próbie utrzymania jak 

największego ciężaru. 

 

 Problem 5: teatralnie i z humorem. 

Drużyny przygotowują humorystyczne przedstawienia teatralne na określony, z reguły 

abstrakcyjny temat. 

 

 

 

 

 



WŁASNYMI GŁOWAMI I RĘKOMA! 

 

Wszystkie oceniane elementy rozwiązania Problemu Długoterminowego 

zawodnicy muszą  wymyślić, zaprojektować i wykonać samodzielnie. Nikt poza 

członkami zespołu nie może stworzyć niczego, co podlega ocenie – pod rygorem 

przyznania drużynie kary za Pomoc z Zewnątrz.  

 

STYL 

Drużyna może uczynić rozwiązanie Problemu Długoterminowego ciekawszym i 

bardziej atrakcyjnym, dodając do niego kilka elementów, które sama wskaże sędziom do 

oceny. W ten sposób zespół może wykorzystać swoje atuty, nadać rozwiązaniu 

własny Styl i zdobyć dodatkowe punkty. Definiowanie elementów Stylu jako część 

konkursu rozwija umiejętność identyfikacji i nazywania zalet pomysłów oraz 

talentów – własnych i cudzych – a także zachęca do dbałości o szczegóły oraz 

angażowania się „ponad wymagane minimum”. 

 

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O PROBLEMACH SPONTANICZNYCH?  

 

1. Na każdym etapie konkursu drużyna dostaje do rozwiązania tylko jeden – 

nieznany jej wcześniej – Problem Spontaniczny. 

 

2. Kluczem do sukcesu na konkursie jest systematyczny trening w rozwiązywaniu 

Problemów Spontanicznych. Regularne ćwiczenia w tym zakresie uczą myśleć 

„na zawołanie” i działać „tu i teraz”; pracować w warunkach niedoboru czasu, 

środków i informacji; rozwijają umiejętności improwizacji, współpracy i 

dzielenia się zadaniami; oceny ryzyka i wyciągania wniosków z popełnianych 

błędów; kształtują postawę odważnej otwartości wobec zaskakujących wyzwań i 

niespodziewanych trudności. 

        

        

 

 



TYPY PROBLEMÓW SPONTANICZNYCH 

 

Problemy Spontaniczne dzielą się na trzy typy – zależnie od tego, co podlega ocenie: 

 

» słowne – gdy ocena zależy od liczby i jakości ustnych odpowiedzi  

» manualne – gdy ocenie podlega efekt pracy zespołu inny niż słowa  

» słowno-manualne – gdy oceniane jest to, co drużyna zrobi i to, co powie 

W ramach każdej z trzech wspomnianych kategorii można trafić na zadania o bardzo 

różnym sednie, regułach i ograniczeniach. Motto Problemów Spontanicznych brzmi: 

„Spodziewaj się niespodziewanego”. 

 

 

TEGOROCZNE PROBLEMY DŁUGOTERMINOWE: 

 

Problem 1: Ekipa Omeratunkowa  

W stworzonym przez zespół spektaklu szop imieniem Omer – uosobienie Odysei 

Umysłu – wyruszy w podróż do trzech różnych miejsc, gdzie wesprze kogoś w 

tarapatach i „uratuje sytuację”. Zabierze ze sobą zaufanego Pomocnika oraz jedną 

lub dwie walizki, mieszczące komplet elementów, z których zmontowany zostanie 

oryginalny OmeroMobil… Sterowany przez przynajmniej jednego jadącego na nim 

członka drużyny – wehikuł pozwoli ekipie Omera i Pomocnika zaradzić trzem 

problemom, wybranym z podanej listy. Za każdym razem wykona on w tym celu inną 

funkcję, pochodzącą z odrębnego zestawienia. Pomiędzy którymiś dwoma zadaniami 

pojazd zostanie rozłożony z powrotem na części, schowany do walizek i przeniesiony 

gdzieś indziej, skąd – po uprzednim ponownym wypakowaniu i poskładaniu go w całość 

– wyruszy w dalszą drogę. Na koniec, w dowód uznania dla dokonań OmeroMobilu, 

urządzona zostanie na jego cześć uroczysta parada. 

 

Zadanie przeznaczone dla grup wiekowych: I, II & III 

Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN (145 USD) 

 

 



Problem 2: Do zobaczenia w ukryciu  

Odyseusze mają okazję przyrodnicze inspiracje przełożyć na techniczne 

rozwiązania – albowiem powinni skonstruować oryginalne stworzenie 

mechaniczne, potrafiące na różne sposoby wizualnie wtapiać się w otoczenie. 

Istota będzie starała się „ukryć na widoku” przed postacią Poszukiwacza, który z 

jakiegoś niebanalnego powodu pragnie ją odnaleźć… Podczas przygotowanego 

przez zespół przedstawienia, stworzenie trzykrotnie zmieni swój wygląd i z 

powodzeniem uniknie wyśledzenia, za każdym razem wykorzystując do tego celu inną 

metodę, wybraną z dostępnej listy. Wreszcie – dokonując ostatniej, czwartej przemiany 

– ujawni swą zaskakującą, prawdziwą naturę! 

 

Zadanie przeznaczone dla grup wiekowych: I, II, III & IV 

Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN (145 USD) 

 

 

Problem 3: W pracowni mistrza Leonarda  

Jakże inspirujące musiałyby być odwiedziny w warsztacie wielkiego Leonarda da 

Vinci! Uczestnicy stworzą i odegrają własną, autorską opowieść o wszechstronnie 

utalentowanym włoskim artyście i uczonym epoki Renesansu… W spektaklu 

pokazana zostanie scenografia wyobrażająca pracownię mistrza, a w niej repliki trzech 

jego znanych prac: reprodukcja któregoś z obrazów, trójwymiarowy model jakiegoś 

innego wytworu oraz reprezentacja jeszcze jednego dzieła historycznego, wybranego i 

odtworzonego przez drużynę w dowolny sposób. Na scenie – oprócz samego Leonarda – 

wystąpi postać Mecenasa, który zleci mu rozwiązanie określonego problemu, a także 

postać Krytykanta, którego drwiny i kpiny sprawią, że słynny twórca porzuci pewien 

oryginalny projekt – ogólnie nieznany, bo… wymyślony przez drużynę. Jak na ironię, 

podczas przedstawienia okaże się, że ów „wyśmiany wynalazek” to coś, co przyjęło się i 

jest współcześnie w powszechnym użyciu! 

 

Zadanie przeznaczone dla grup wiekowych: I, II, III & IV 

Limit kosztów rozwiązania: 430 PLN (125 USD) 

 

 



Problem 4: Balsa z polotem  

Zadanie zespołu polega na zaprojektowaniu oraz zbudowaniu wyłącznie z drewna 

balsa – i ewentualnie kleju – struktury, która podczas występu poddana będzie 

próbie udźwignięcia jak największego ciężaru. Zanim jednak zacznie się jej 

testowanie, niechroniona konstrukcja musi odbyć swobodny lot na określonym 

dystansie i przetrwać upadek… Struktura powinna zostać wyrzucona w powietrze zza 

jednej z trzech linii przy użyciu urządzenia skonstruowanego specjalnie w tym celu, 

przelecieć ponad barierką i samoistnie spocząć na gołej podłodze. Im dalej od barierki 

położona jest wybrana przez drużynę linia, tym więcej można zdobyć punktów – więc 

warto dobrze skalkulować ryzyko! „Rzut” konstrukcją należy ukazać jako część jakiejś 

zabawy niczym z wesołego miasteczka, zaś proces nakładania na nią sportowych 

odważników wpleść w fabułę spektaklu, konwencją przypominającego festyn. Podczas 

imprezy organizowane będą rozmaite gry losowe i zręcznościowe, do udziału w których 

zachęcać będzie postać Jarmarcznego Naganiacza – relacjonująca ponadto przebieg 

wydarzeń zgromadzonym widzom. 

 

Zadanie dla grup wiekowych: I, II, III & IV/ Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN  

 

Problem 5: Spory o pozory 

- WYBRANY PRZEZ NASZYCH ODYSEUSZY 

Drużyna przygotuje i przedstawi humorystyczny spektakl, opowiadający o 

oryginalnej postaci Szczwanego Mąciciela, który – zamierzając uzyskać nad czymś 

kontrolę – rozmyślnie stara się jakieś dwie grupy poróżnić i podjudzić do tego, by 

zwróciły się przeciwko sobie nawzajem… Podstępne zabiegi dwukrotnie okażą się 

skuteczne. Natomiast za trzecim razem liderzy obydwu obozów zrozumieją, że przez 

cały czas byli manipulowani. Pojąwszy ten fakt, przekonają innych, że ich kłótnie są – na 

przekór pozorom – bezsensowne i błahe, a zamiast wierzyć intrygantowi, lepiej jest 

posłuchać się nawzajem, poszukać porozumienia i wyciągnąć z całej sytuacji ważną 

życiową lekcję. Poszczególne spory zaprezentowane zostaną przy użyciu odmiennych 

środków wyrazu scenicznego, wzmocnionych dodatkowo efektami przyciągającymi 

uwagę sędziów oraz publiczności. 

Zadanie dla grup wiekowych: I, II, III & IV/       Limit kosztów rozwiązania: 430 PLN  

 


