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XXVII OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU 

Etap centralny w roku szkolnym 2022/2023 

Część pisemna zawodów III stopnia XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 

I.Najważniejsze informacje dla uczestników!!! 

 

Dzień Dobry! 

1. Olimpiada rozpocznie się 23.03.2023 roku o godzinie 09:00 na Sali 

Egzaminacyjnej w budynku Centrum Egzaminów Testowych, Al. Powstańców 

Wielkopolskich 20 w Szczecinie, (wejście do CET znajduje się z tyłu budynku 

Biblioteki PUM od strony boiska). 

2. Uczestnicy olimpiady muszą pojawić się w budynku CET najpóźniej o godzinie 08:30. 

3. Przed Olimpiadą (w domu) zaloguj się na platformę egzaminacyjną CET dostępną 

pod adresem: https://egzamcet.pum.edu.pl/ 

4. Wzór logowania znajdziesz w tym mailu, poniżej najważniejszych informacji. 

5. Mamy nadzieję, że udało Ci się zalogować na platformę. Jeżeli jeszcze tego nie 

zrobiłeś (-aś) sprawdź swoje dane do logowania. 

 

UWAGA! Prosimy o sprawdzanie możliwości logowania poza godzinami egzaminów 

stacjonarnych w CET, tj. od poniedziałku do piątku po godzinie 18:00. 

 

6. Wszelkie uwagi na temat braku możliwości logowania można zgłaszać mailowo na 

adres cet@pum.edu.pl (w temacie wiadomości obowiązkowo dopisz: 27 Olimpiada 

wiedzy o żywności) do dnia 22.03.2022 do godziny 14:00! 

 

7. Po zakończonej Olimpiadzie CET nie przekazuje żadnych indywidualnych informacji 

na temat wyników. Wyniki zostaną przekazane bezpośrednio do organizatora i tam 

będzie można uzyskać informacje na ich temat. 

 

 

II.Wzór logowania na platformę CET 

Wzór logowania na platformę egzaminacyjną składa się z następujących danych: 

 Login: kod województwa na podstawie Okręgu Eliminacji-nr telefonu 

uczestnika 

 Hasło: nr telefonu 

 

Przykład 

 Login: kr-123456789 
 Hasło: 123456789 

Po zalogowaniu system wymusi zmianę hasła wg określonych wymagań bezpieczeństwa 

haseł (min. liczba znaków, duże / małe litery, cyfry, znak specjalny). 

UWAGA! Lista kodów województw lokalizacji szkoły uczestnika znajduje się 
poniżej. 

https://egzamcet.pum.edu.pl/
mailto:cet@pum.edu.pl
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III.Kody województw lokalizacji szkoły uczestnika 

Lokalizacja Województwa 

Szkoły Uczestnika 

Kod województwa na 

podstawie Okręgu 

dolnośląskie dw 

kujawsko-pomorskie cb 

lubelskie lu 

lubuskie po 

łódzkie el 

małopolskie kr 

mazowieckie wa 

opolskie op 

podkarpackie rz 

podlaskie bi 

pomorskie cb 

śląskie sk 

warmińsko-mazurskie bi 

wielkopolskie po 

zachodniopomorskie zs 

UWAGA!!! Kody województw zostały nadane na podstawie okręgu z etapu 

eliminacji. 

Przypominamy o konieczności sprawdzenia poprawności i możliwości zalogowania, zmianie 

hasła, zapamiętaniu loginu i nowego hasła, a gdy zajdzie taka potrzeba zapisania danych 
logowania na karteczce i zabrania ich w dniu Olimpiady! 

  

  

Życzymy powodzenia!!! 

Zespół Centrum Egzaminów Testowych PUM 

 


