Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
M.B. WYSŁOUCHÓW 28
30-611 Kraków
coordinateur : Magdalena Domańska
Strona konkursowa jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach:
8:00 - 18:00. Dopuszczalne jest wyłącznie jedno podejście.
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Link do konkursu : https://contest.thebigchallenge.com/pl
Kod Big Challenge (4 cyfry + 1 litera) : 3072B
W tym roku możesz przeprowadzić konkurs w tradycyjny sposób online lub wybrać
jedną z dostępnych opcji.
Pamiętaj, że obojętnie którą formułę wybierzesz:
Możesz dowolnie podzielić swoją grupę i przeprowadzić dowolną ilość sesji
konkursowych, w terminie od 28 marca do 1 kwietnia. Nie musisz zgłaszać nam
wcześniej wybranego dnia, ani godziny, masz pełną wolność organizacyjną w podanych
przez nas widełkach czasowych.
Upewnij się, że uczniowe znają i respektują zasady gry:
Test konkursowy jest wykonany samodzielnie
Uczniowie nie korzystają z żadnych pomocy naukowych (podręczniki, słowniki,
etc..) ani pomocy osób trzecich
Uczniowie nie korzystają z przeglądarki internetowej aby zweryfikować odpowiedzi
Naruszenie którejkolwiek z zasad będzie skutkowało dyskwalifikacją w konkursie
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!
Jesteśmy do Twojej dyspozycji przed/ w trakcie konkursu. Liczymy na Ciebie w kwestii
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu. W razie pytań uczniów, napotkanych
trudności i/lub wystąpienia problemów technicznych, prosimy o zgrupowanie wszystkich
zagadnień w jednej wiadomości.
Tel : (022) 307-86-58
E-Mail : kontakt@thebigchallenge.com

Konkurs 100% online
Zalecenia techniczne
Konkurs jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi przeglądarkami: Chrome
(od wersji 35 wzwyż), Firefox (od wersji 35
wzwyż), Safari (od wersji 11 wzwyż) oraz Internet Explorer (od wersji 11 wzwyż)
Prosimy upewnić się, że w dniu konkursu :
jest zapewniony dostęp do domeny thebigchallenge.com na urządzeniach, z
których korzystają uczniowie.
każdy uczestnik ma dostęp do urządzenia z połączeniem internetowym
(komputer, tablet lub smartfon) oraz prawidłowo działające głośniki lub
słuchawki.
funkcja tłumaczenia automatycznego przeglądarki (np. Google Translate) jest
wyłączona
Przygotowanie konkursu
Przetestuj stronę konkursową (jako nauczyciel):
Skorzystaj z kodu Big Challenge Twojej szkoły: 3072B
Wejdź na stronę konkursu jako nauczyciel:
https://contest.thebigchallenge.com/pl
Zarezerwuj około 50-60 minut w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym.
Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu.
Przekaż uczniom godzinę testu oraz poinformuj ich o zasadach fair play konkursu.
Dzień konkursu
Uczniowie logują się na poniższej stronie, z użyciem poniższego kodu Big
Challenge:
Link URL : https://contest.thebigchallenge.com/pl
Kod Big Challenge : 3072B
Po wejściu na stronę konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o wpisanie danych
(imię, nazwisko, data urodzenia, klasa) oraz o wybranie poziomu testu, który będą
pisać.
Przed rozpoczęciem testu, obejrzą krótki tutorial, w którym wyjaśniamy nawigację
po stronie oraz dostępne funkcje.
Monitoring wstępnych wyników punktowych
Nauczyciele uczestniczący w konkursie będą mieć podgląd wstępnych wyników
punktowych swoich uczniów 24 godziny po napisaniu przez nich testu.
W przypadku zaobserwowanych anomalii, mogą je zgłosić bezpośrednio na koncie
nauczyciela (więcej informacji w dziale FAQ na stronie thebigchallenge.com/pl)

Formuła mieszana: pytania wyświetlone / odpowiedzi na papierze
Przygotowanie konkursu
15 dni przed oficjalną datą konkursu, na Twoim koncie nauczyciela (koordynatora),
w zakładce Contest/Participation details znajdziesz:
pytania konkursowe (informacje te są poufne i prosimy o zachowanie ich
poufności do dnia konkursu!)
pliki z pytaniami audio, które możesz pobrać na komputer
plik kwestionariuszy odpowiedzi, który również możesz pobrać i wydrukować.
Jako koordynator- Admin konta, możesz nadać dostęp do wyżej wymienionych
plików innym nauczycielom z Twojej szkoły, którzy pomagają Ci zorganizować
konkurs w szkole
Ustal dzień/dni oraz godzinę sesji, które chcesz zorganizować. Pamiętaj, że
uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu.
Przekaż uczniom godzinę testu oraz poinformuj ich o zasadach fair play konkursu.
Dzień konkursu
Rozdaj uczniom kwestionariusze odpowiedzi
Zaloguj się na swoje konto nauczyciela i wyświetl uczniom pytania konkursowe na
dostosowanej do tego celu tablicy/ekranie. Odtwórz im przez głośniki pytania
audio.
Po zakończeniu testu zbierz wypełnione przez uczniów kwestionariusze odpowiedzi
Zeskanuj kwestionariusze odpowiedzi i załaduj je na swoje konto nauczyciela w
ciągu 72 godzin po zakończeniu konkursu w Twojej szkole.

Formuła 100% papierowa
Przygotowanie konkursu
15 dni przed oficjalną datą konkursu, na Twoim koncie nauczyciela (koordynatora),
w zakładce Contest/Participation details znajdziesz :
plik z pytaniami konkursowymi, który możesz pobrać na komputer i wydrukować
dla uczniów (informacje te są poufne i prosimy o zachowanie ich poufności do dnia
konkursu);
pliki z pytaniami audio, które możesz pobrać na komputer;
plik kwestionariuszy odpowiedzi, który również możesz pobrać i wydrukować.
Ustal dzień/dni oraz godzinę sesji, które chcesz zorganizować. Pamiętaj, że
uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu.
Przekaż uczniom godzinę testu oraz poinformuj ich o zasadach fair play konkursu.
Dzień konkursu
Rozdaj uczniom wydrukowane pytania wraz z kwestionariuszami odpowiedzi
Po zakończeniu testu zbierz wypełnione przez uczniów kwestionariusze odpowiedzi
oraz arkusze z pytaniami
Zeskanuj kwestionariusze odpowiedzi i załaduj je na swoje konto nauczyciela w
ciągu 72 godzin po zakończeniu konkursu w Twojej szkole.

