
*Organizatorzy nie odpowiadają za techniczne problemy wynikające z niewłaściwego przygotowania
stanowiska komputerowego do Konkursu. 

Instrukcja do I etapu konkursu 2023

Miejsce konkursu: Sala komputerowa w Szkole pod nadzorem Koordynatora.
Czas trwania testu: 60 min. godz. 9:00 – 10:00, dnia 13 października 2022r. 
Czas na przygotowanie: 15 min (8:45 – 9:00) [zalogujcie się na konta] 

Mamy dostęp do sali komputerowej z odpowiednią liczbą stanowisk dla uczniów
i nauczyciela Koordynatora. 

Każdy komputer posiada prawidłowo funkcjonujący ekran, klawiaturę, myszkę
oraz dobre połączenie internetowe*. 

Platforma konkursu wyświetla się na ekranie prawidłowo i mamy dostęp do sekcji
o nazwie: “Konkurs - DC 2023 - ETAP 1”
 (Test wyświetli się w dniu 13.10.2022 o godz. 9:00 po podaniu hasła) 

Jestem świadomy/ świadoma, że w Konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie,
którzy prawidłowo zakończyli rejestrację. Uczeń, który nie jest na liście
uczestników danej Szkoły nie jest kwalifikowany do Konkursu - nie ma dostępu
do testu online. 



Dopilnuj aby uczniowie zapoznali się z instrukcją i uważnie czytali polecenia ! 

Protokół należy pobrać z platformy i niezwłocznie po zakończeniu I etapu wypełnić,

opieczętować, podpisać, zeskanować i wysłać w wiadomości email 

najpóźniej do godziny 12:00 w dniu konkursu (13 październik 2022) na adres:

Dopilnuj, żeby uczniowie prawidłowo zakończyli pisanie testu konkursowego klikając

ZAPISZ PODEJŚCIE a następnie ZATWIERDŹ WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ i jeszcze raz

ZATWIERDŹ WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ . Sprawdź to zanim uczeń opuści salę konkursową. 

Nieprzesłanie wypełnionego i opieczętowanego protokołu w wyznaczonym terminie i do

wyznaczonej godziny wiąże się z dyskwalifikacją szkoły z Konkursu. 

Czuwaj nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Uczniowie NIE MOGĄ korzystać z

żadnych pomocy naukowych. 

Dostęp do hasła i protokołu uzyskasz w dniu konkursu o godz. 8:45 logując się na swoje

konto na platformie a następnie pod Dostępne dla mnie klikając na sekcję o nazwie:

Konkurs - DC 2023 - ETAP 1 (Koordynator nie ma dostępu do treści testu konkursowego)

discovercanada@us.edu.pl 

DLA Koordynatorów 
(nauczycieli)

Good 
Luck !

Współorganizatorzy Konkursu

mailto:discovercanada@us.edu.pl


Dostęp do testu uzyskasz logując się na swoje konto na platformie a następnie
pod Dostępne dla mnie klikając na sekcję o nazwie: Konkurs - DC 2023- ETAP 1. 
O godz. 9:00 wprowadź hasło do testu (uzyskane od Koordynatora).
W razie potrzeby odśwież stronę. 

Czytaj uważnie polecenia! 

Przy pytaniach na wybór wielokrotny, za podanie błędnych odpowiedzi, będą
naliczane ujemne punkty. 

Test składa się z 40 pytań. Każdemu uczniowi zostanie przez platformę
automatycznie przydzielony losowy zestaw pytań z puli przygotowanej przez
Komisję Egzaminacyjną. Typ, ilość pytań i ich trudność jest taka sama dla
wszystkich. 

Czas przeznaczony na pracę z testem online to 60 minut. Istnieje możliwość
powrotu do poprzednich pytań i zmiany wcześniej zaznaczonych odpowiedzi. 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania kliknij ZAPISZ PODEJŚCIE 
a następnie ZATWIERDŹ WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ i jeszcze raz ZATWIERDŹ
 WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ. 

Wyniki zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem na stronie Internetowej
Konkursu. 

DLA Uczestników 
(uczniów)

Good 
Luck !

Współorganizatorzy Konkursu


