Szczegółowe zasady przeprowadzania I etapu konkursów języków obcych
zDolny Ślązak Gimnazjalista 2016/17
1. Konkursy języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego realizowane są w oparciu
o platformę e-learningową Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Zadania
konkursowe zamieszczane są na stronie www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl i rozwiązywane
przez uczestników w systemie on-line w szkolnych pracowniach komputerowych. Dla
ułatwienia organizacji konkursów w nowej, elektronicznej formie czas dostępności zadań
konkursowych wynosi nieprzerwane 1/2/3 dni (szczegóły w Regulaminie Konkursu zDolny
Ślązak Gimnazjalista 2016/17).
2. Uczniowie przystępują do rozwiązywania zadań konkursowych w czasie i miejscu
określonym w szkolnym, wewnętrznym harmonogramie konkursów językowych etapu I
pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK).
3. Przed rozpoczęciem konkursu należy sprawdzić stan techniczny komputerów i dostęp do
Internetu.
4. Uczniowie pracują samodzielnie przy oddzielnych stanowiskach komputerowych
rozwiązują test konkursowy w trybie on-line.
5. Po włączeniu komputerów uczniowie wchodzą na stronę www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
Po upewnieniu się, że wszyscy otworzyli tę stronę, nadzorujący nauczyciel przekazuje
uczniom na paskach papieru indywidualne loginy i hasła dostępu do platformy elearningowej (dane dostępne w systemie rejestracji online od 3 dni przed terminem
rozpoczęcia danego konkursu). Na hasło nauczyciela wszyscy logują się do testu na
platformie e-learningowej – pomarańczowe okienko pn. ”logowanie do testów”.
Następnie klikają w link do testu konkursowego i równocześnie przystępują do
rozwiązywania testów.
6. Od wyświetlenia testu do momentu przesłania rozwiązań (przycisk „zatwierdź wszystkie
i zakończ”) uczeń ma 45 minut na rozwiązanie zadań konkursowych. Każdy uczestnik
może na bieżąco kontrolować czas, który pozostał do rozwiązania testu dzięki
umieszczonemu na ekranie licznikowi czasu. Po zakończeniu testu każdy uczeń powinien
kliknąć w "zatwierdź wszystkie i zakończ", aby wyniki pracy zostały zapisane w systemie.
7. Ważne! Uczestnik posiada możliwość jednorazowego przystąpienia do testu na platformie
konkursowej. Każdy test jest niepowtarzalny - generowany indywidualnie przez system
z bazy wielowariantowych zadań konkursowych.
8. Po naciśnięciu przycisku „zatwierdź wszystkie i zakończ” uczeń otrzymuje natychmiastową
informację o ilości zdobytych punktów w etapie I. Jednocześnie, rozwiązany przez ucznia
test zostaje automatycznie zapisany w konkursowej bazie danych na platformie cyfrowej.
9. W trakcie konkursu, w przypadku pojawienia się problemów technicznych, uczestnikom
należy zaoferować wsparcie (członkowie SKK, szkolny informatyk, kontakt
z koordynatorem konkursów języków obcych - informatycy WSF.)
10. W czasie trwania konkursu SKK monitoruje pracę uczniów dbając o zachowanie ciszy
i przestrzeganie zasady zdrowej rywalizacji. Zadania muszą być rozwiązywane przez
uczniów samodzielnie. Obowiązuje zakaz korzystania z wszelkich pomocy naukowych (np.
słowników) oraz telefonów komórkowych.
11. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu przez uczniów członek SKK
zapisuje na tablicy.
12. Uczniowie mogą opuścić salę przed czasem po wylogowaniu się z platformy konkursowej.
Natomiast chwilowe wyjście ucznia w czasie trwania konkursu może nastąpić tylko

w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą SKK. Należy uprzedzić uczestnika, że skróci się jego
czas na rozwiązanie testu.
13. Po zakończeniu konkursu należy sporządzić protokół przebiegu konkursu na I etapie
(formularz z regulaminu). Ponieważ w wielu szkołach uczestnicy będą testowani w różnym
czasie, rotacyjnie, w kilku grupach, decyzją dyrektora, można sporządzić protokół zbiorczy.
Powinien być przechowywany w szkole zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów
szkolnych.
14. Uczniowie mają dostęp do rozwiązywanych przez siebie testów konkursowych po
ogłoszeniu wyników po zakończeniu każdego etapu. W tym celu uczeń loguje się na
stronie konkursowej na platformie wprowadzając swój login i hasło (dot. etapu 1 i 2).
15. Szkolny Koordynator Konkursów j. obcych ma dostęp do indywidulanych wyników
(zbiorcza lista) w systemie zapisów na www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl w dokumencie Excel
z loginami i hasłami dot. danego konkursu.

