
 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 

 „Bezpieczny Internet: Działajmy razem!”  

 
 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa 

 im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawka 27, 96-320 Mszczonów 

 

2. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4 – 8. 

W konkursie startuje jeden uczeń wytypowany przez szkolnego koordynatora konkursu. Każdą szkołę 

reprezentuje tylko jeden zawodnik. 

 

3. Cele konkursu: 

Promowanie aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu bezpiecznego środowiska online. 

Wdrażanie młodych internautów do bezpiecznego  i odpowiedzialnego korzystania z  Internetu. 

Celebrowania idei Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 

4. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 

Konkurs przeprowadzony będzie on-line na platformie https://quizizz.com/.  

Zawodnik rozwiązuje quiz w swojej szkole. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest szkolny 

koordynator.  

Szkolny koordynator zgłasza szkołę do konkursu (załącznik nr 1). W załączniku nr 1 należy wpisać jedynie 

nick zawodnika. 

Zgłoszenie należy przesłać do 12  lutego 2020 r. na adres mailowy: 

konkurs.informatyczny.mszczonow@gmail.com  

W temacie widomości prosimy wpisać skróconą nazwę szkoły i miejscowość np.: SPMszczonów. 

 Nauczyciel koordynator jest zobowiązany przesłać wraz ze zgłoszeniem skan podpisanego oświadczenia 

(załącznik nr 2) – zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 

https://quizizz.com/
mailto:konkurs.informatyczny.mszczonow@gmail.com


W dniu zawodów tj. 25 lutego 2020r. o godzinie 10.00 zostanie podany KOD do quizu. KOD zostanie 

przesłany e-mailem na adres wskazany przez szkolnego koordynatora w formularzu zgłoszeniowym. 

Uczestnik loguje się do systemu nickiem zawartym w karcie zgłoszenia np. SPMSZ1. W sytuacji 

kilkukrotnego podejmowania próby rozwiązywania quizu pod uwagę brany jest wynik z pierwszego 

logowania.  

Uczestnicy rozwiązują quiz wyboru składający się z 20 pytań z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego 

korzystania z internetu. System przydziela punkty automatycznie, pod uwagę brana jest poprawność 

odpowiedzi i czas po którym została udzielona. Maksymalny czas na udzielanie odpowiedzi na jedno 

pytanie to 30 sekund. 

Konkurs odbędzie się 25 lutego 2019 roku.  Dokładną godzinę przeprowadzenia zawodów ustala szkolny 

koordynator. Quiz będzie dostępny w godzinach 10.00 - 12.30. Uczestnicy muszą mieć dostęp do internetu. 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona analizy zdobytych punktów przez 

poszczególnych zawodników i do dnia 23 marca 2020r. opracuje listę zwycięzców zawierającą jedynie 

nicki uczniów. Następnie szkolni koordynatorzy zobowiązani są odkodować imiona i nazwiska uczniów 

przypisane nickom (dotyczy tylko nicków ze zwycięskiej listy). 

Do dnia 31 marca 2020r. szkolny koordynator przesyła na adres mailowy 

konkurs.informatyczny.mszczonow@gmail.com  odkodowane nazwisko ucznia – zwycięzcy wraz ze 

skanem podpisanego przez rodziców ucznia oświadczenia – (załącznik nr 3) 

 

5. Nagrody: 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

 

6. Wyniki  

Wyniki zostaną ogłoszone do 17  kwietnia 2020r. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie 

https://www.sp.mszczonow.pl/ 

 

7. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne utrudniające 

przeprowadzenie konkursu w szkołach biorących udział w zawodach. 
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