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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW 

II ETAPU – ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE – 

IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II 

PRZEPROWADZONEGO DNIA 14 LUTEGO 2023R. GODZ. 8.30 

W SZKOLE MACIERZYSTEJ 

 

Etap II konkursu odbywa się na terenie placówki macierzystej  

z wykorzystaniem narzędzi aplikacji MS Teams.  

Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją. 

 

Aby przystąpić do II etapu konkursu należy postępować wg następujących zasad: 

1. Używamy przeglądarek: Chrome lub Egde. 

2. Logowanie do Teamsa można wykonać za pośrednictwem adresu: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in lub pobrać aplikację 

Teams na komputer. 

3. Koniecznie należy się wcześniej wylogować z aplikacji Teams należących 

do innych szkół/osób (np. jeśli szkoła korzystała z własnego Teamsa).  

4. Zalogować do aplikacji należy się z tego miejsca/sprzętu, gdzie odbędzie 

się konkurs. 

5. Logującą się do Teamsa należy wykorzystać dane logowania otrzymane od 

organizatora login np. x.xxx@spgowidlino.onmicrosoft.com i hasło. 

6. Po zalogowaniu do Teamsa organizatora pojawi się okno listy zespołów.  

Proszę kliknąć ikonkę zespołu o nazwie IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy  

o św. Janie Pawle II.  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
mailto:x.xxx@spgowidlino.onmicrosoft.com
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7. Pierwszym zadaniem uczestnika jest (na co najmniej 2 dni przed 

konkursem) przywitanie się poprzez zakładkę Wpisy. W formularzu  

w  Nowej konwersacji proszę wpisać krótką informację o dołączeniu do zespołu  

(np. Witam wszystkich …). Po wprowadzeniu powitania proszę wysłać ją  

do grupy, klikając odpowiednią ikonkę. 

 

Po wysłaniu, wiadomość pojawi się ona na forum i będzie możliwa do odczytania 

przez wszystkich uczestników grupy. 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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8. W dniu konkursu prosimy o dołączanie o godzinie wskazanej przez 

organizatora do wideokonferencji. Planowane spotkanie on-line widoczne 

będzie w Kalendarzu lub w zakładce zespołu o nazwie Wpisy. W celu dołączenia 

do wideokonferencji proszę kliknąć na przycisk: Dołącz. 

 

Pojawi się okno z wideokonferencją, w którym należy kliknąć przyciski: Dźwięk  

z komputera, a następnie Dołącz teraz.  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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Po kliknięciu przycisku: Dołącz teraz otworzy się okno z pokojem 

wideokonferencyjnym, w którym pojawią się wszyscy uczestnicy. Organizator 

rozpocznie spotkanie, na którym uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje.  

9. ETAP II – ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE – CZĘŚĆ PISEMNA –  

konkurs odbywa się w szkole macierzystej, nad prawidłowym przebiegiem  

II etapu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły 

macierzystej.  

10. Dnia 14 lutego 2023r. o godz. 8:20 uczestnik zaloguje się na swoje konto 

Teamsa organizatora i otworzy zespół o nazwie WOJEWÓDZKI KONKURS 

WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II. Za pośrednictwem Kalendarza lub  

zakładki Wpisy uczestnik musi dołączyć do wideokonferencji. 

11. Praca z arkuszem konkursowym: 

1) uczeń musi wpisać swoje nazwisko i imię 

2) podczas trwania II etapu konkursu członkowie SKK zobowiązani są 

dopilnować, aby uczniowie pracowali samodzielnie, nie korzystali z pomocy 

opiekuna, żadnych niedozwolonych materiałów oraz środków łączności,  

w tym z urządzeń telekomunikacyjnych, 

3) uczniowie na terenie szkoły macierzystej w obecności członków SKK 

wypełniają arkusz testowy on-line, który składa się z pytań zamkniętych  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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z czterema wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest 

prawdziwa, czas na rozwiązanie testu jest ograniczony, 

4) uczeń nie może przekroczyć wyznaczonego czasu, gdyż po tym czasie test 

zostanie zamknięty i uczeń nie będzie mógł przesłać odpowiedzi, 

5) po zakończeniu pracy uczeń na końcu arkusza testowego klika Prześlij 

i wówczas może się wylogować z aplikacji Teams, 

6) uczeń ma tylko jedną próbę, co oznacza, że po kliknięciu na końcu testu 

Prześlij nie będzie mógł już wrócić do testu.  

12. Ogłoszenie wyników: 

1) Nazwiska i imiona finalistów, którzy zakwalifikowali się do udziału  

w etapie wojewódzkim zostaną przesłane do Przewodniczącego SKK drogą  

e-mailową (na adres szkoły macierzystej) do dnia 17 lutego 2023r., 

2) przewodniczący SKK poinformuje uczniów o wynikach konkursu etapu II. 

 

Do zobaczenia z drugiej strony ekranu 

Organizatorzy konkursu 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl

