
Warunki techniczne przeprowadzenia II etapu  Konkursu Informatycznego 
w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 

 
Konkurs odbędzie się na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/.  
Na adres e-mail: 
 
konkurs@ckp.edu.pl 
 
opiekun do dnia 14 stycznia 2022 r. przesyła tabelę zawierającą imię i nazwisko ucznia 
zakwalifikowanego do II etapu oraz jego adres e-mail, który będzie użyty przy tworzeniu 
konta na platformie MOODLE. W temacie wiadomości opiekun wpisuję nazwę szkoły wraz z 
miejscowością. 
 
Do dnia 19 stycznia 2022 r. zostaną przekazane hasła i loginy uczestników konkursu na 
platformę konkursową (mailem zwrotnym do opiekunów). Uczeń ma obowiązek wykonać 
próbne logowanie na platformę do dnia 22 stycznia 2022 r. W tym czasie uczniowie mają 
możliwość zapoznania się z platformą i rozwiązania przykładowego testu (kategoria kursów 
„KONKURS INFORMATYCZNY”). W razie problemów z logowaniem należy niezwłocznie 
skontaktować się z organizatorem – e-mail: konkurs@ckp.edu.pl  
Uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie w zeszłym roku, otrzymają nowe loginy i hasła 
(zeszłoroczne będą nieaktywne). 
 
W dniu 25 stycznia 2022, godz. 12.00 pod adresem internetowym http://moodle.ckp.edu.pl/ 
pojawi się link „KONKURS 2022” w kategorii kursów „KONKURS INFORMATYCZNY”. Każdy 
uczestnik będzie miał liczony czas (60 minut) od momentu uruchomienia testu, a nie od 
momentu zalogowania się. Uruchomienie testu, powinno się odbyć nie później niż 15 minut 
po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia konkursu. Uczeń na komputerze powinien mieć 
zainstalowane co najmniej dwie przeglądarki internetowe – zalecane to: Mozilla FireFox i 
Google Chrome. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na format udzielanych odpowiedzi (format lub 
przykładowa odpowiedź w odpowiednim formacie będą podane w treści pytania). Ze 
względu na to, że odpowiedzi sprawdzane są automatycznie przez system, odpowiedź 
udzielona w nieodpowiednim formacie (np. przecinek zamiast spacji albo liczba rzymska 
zamiast arabskiej), będzie traktowana jako odpowiedź nieprawidłowa, bez względu na jej 
wartość merytoryczną. Organizator nie przewiduje uwzględniania odwołań dotyczących 
odpowiedzi udzielanych w nieprawidłowym formacie, a traktowanymi przez uczestnika jako 
prawidłowe. Organizator zastrzega, że na prawidłowość odpowiedzi składa się również jej 
format. 
 
Każdemu uczestnikowi pytania  i odpowiedzi z quizu będą wyświetlać się w różny sposób 
(losowa kolejność pytań i odpowiedzi). 
 
 
 
 

http://moodle.ckp.edu.pl/
mailto:konkurs@ckp.edu.pl
mailto:konkurs@ckp.edu.pl
http://moodle.ckp.edu.pl/

