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V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” 
ETAP POWIATOWY 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA TESTU  
od zapisów do wyników 

 
Drodzy Uczestnicy! 

Zbliża się wielka przygoda – etap powiatowy. Tym razem w zupełnie innych 
okolicznościach niż planowaliśmy. Jednak pomimo trudności wypełniamy dziś kolejną 

kartkę historii Wielkiej Ligi Czytelników. Przed Wami test finałowy.  Chcemy, aby 
dostarczył on Wam wielu pozytywnych emocji. Cieszcie się z udziału w tym 

czytelniczym projekcie oraz z faktu, że jesteście częścią społeczności 
najaktywniejszych czytelników w Polsce.  Niech szczęście uśmiechnie się do 

Każdej/Każdego z Was.  
Życzymy Wam dużo radości i zabawy z udziału w powiatowym finale. 

Komitet Organizacyjny 
I. 

Informacje z regulaminu: 
 

1. Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r. 

- godz. 12.00 do 12.45 – klasy 1-4 

- godz. 13.30 do 14.15 – klasy 5-8.  

2. W teście bierze udział od 1 do 3 najlepszych uczestników testu kwalifikacyjnego w 

obu kategoriach. Warunkiem jest zdobycie minimum 80% punktów w teście 

kwalifikacyjnym. 

3. Test będzie pisany przez finalistów indywidualnie. Punkty uczestników z jednej 

placówki nie będą sumowane. 

4. Test będzie miał formę internetowego formularza konkursowego. 

5. Czas trwania testu: 45 minut. 

6. W dniu 21 maja 2020 r. zostanie przeprowadzony test próbny w godzinach 

analogicznych do godzin testu powiatowego, mający na celu usprawnienie przebiegu 

testu finałowego. Test ten będzie polegał na wypełnieniu kilku rubryk w formularzu i 

wysłaniu formularza. Formularz nie będzie oceniany. Udział w teście próbnym nie jest 

obowiązkowy, ale mocno zalecany. Organizacja testu próbnego przyniesie korzyści dla 

organizatorów, koordynatorów i uczestników, gdyż pozwoli na sprawdzenia 

możliwości technicznych oraz poprawności i sposobu działania formularzy 

konkursowych. 

7. W połowie maja zostanie przesłana do koordynatorów szczegółowa instrukcja 

przebiegu etapu finałowego. 
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II. 
Informacje szczegółowe: 

 
1. Etap powiatowy organizuje Koordynator Powiatowy we współpracy z Komitetem 

Organizacyjnym. 
2. Zgłoszenia uczestników do etapu powiatowego dokonuje Koordynator Placówki. W 

tym celu należy: 
a) Zalogować się na konto Koordynatora Placówki. 
b) Wejść do zakładki „WPROWADŹ WYNIKI” i wybrać opcję „KWALIFIKACJE” przy 

odpowiedniej kategorii klasowej. 
c) Wpisać wyniki z testów kwalifikacyjnych – wyniki należy wpisać w procentach 

uzyskanych punktów. 
d) Zaznaczyć okienka w kolumnie „Laureat etapu” przy trzech osobach, które 

uzyskały największe wyniki w szkole/bibliotece, a jednocześnie zdobyły 
minimum 80% pkt. oraz zgadzają się na udział w etapie powiatowym. 

e) Zaznaczone w ten sposób osoby automatycznie pojawią się na liście obecności 
do testu powiatowego, dostępnej na koncie Koordynatora Powiatowego. 

f) Do 20 maja Koordynator Placówki może dokonać zmiany zaznaczenia uczniów. 
g) Koordynator Placówki kontaktuje się (najlepiej przez pocztę e-mail) z 

Koordynatorem Powiatowym w celu upewnienia się, czy jego czytelnicy 
widnieją na liście obecności etapu powiatowego. Kontakt ten będzie też 
przygotowaniem do dalszej komunikacji pomiędzy Koordynatorami. 

3. Przygotowania organizacyjne do testu próbnego – 21 maja 2020 r. 
a) Koordynator Placówki ustala sposób komunikacji z finalistami ze swojej 

placówki – najlepiej dziennik elektroniczny, a gdy go brak to e-mail.  
b) Koordynator Powiatowy zgłasza poprzez pocztę elektroniczną do 20 maja 

2020 r. do Koordynatora Wojewódzkiego przystępowanie jego powiatu do 
testu finałowego. 

c) Koordynator Wojewódzki w dniu 19-20 maja przygotowuje adresy e-mail do 
Koordynatorów Powiatowych zgłaszających udział w teście finałowym. 

d) Koordynator Powiatowy sprawdza w dniach 19-20 maja listę obecności w 
systemie obsługi projektu i przygotowuje sobie kontakty mejlowe do placówek, 
które zgłosiły udział w finale powiatowym. 

e)  Koordynator Wojewódzki i Powiatowy utrzymuje stan gotowości w dniu 21 
maja, zwłaszcza w godz. 11:00 – 15:00. W tym czasie sprawdza skrzynkę 
pocztową. 

f) Komitet Organizacyjny prześle pocztą elektroniczną do Koordynatorów 
Wojewódzkich link do testów 20 maja. 

g) Koordynator Wojewódzki prześle pocztą elektroniczną link do testów do 
Koordynatorów Powiatowych, którzy zgłosili udział powiatu w teście 
finałowym. 
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h) Koordynator Powiatowy przesyła link do testu do placówek, których czytelnicy 
widnieją na liście obecności etapu finałowego 20 maja. 

i) Koordynator Placówki przesyła link do testu swoim finalistom 21 maja 
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pisania testu próbnego. 

j) Test zostanie otwarty o godz. 12:00 – w przypadku uczniów klas 1-4, o godzinie 
13:30 - w przypadku uczniów klas 5-8. Jeżeli strona z testem online zostanie 
otwarta przed godziną otwarcia testu, należy ją odświeżyć o godz. 12:00 (kl.1-4) 
lub 13:30 (kl.5-8) – naciskając klawisz F5 na klawiaturze lub przycisk „Odśwież” 
na pasku przeglądarki internetowej. 

4. Przebieg testu próbnego: 
a) Finaliści wypełniają krótki formularz online zaznajamiając się ze sposobem jego 

wypełniania. 
b) Test kończy się komunikatem „TEST ZOSTAŁ WYSŁANY”. 

5. Analiza testu próbnego 
a) Po przeprowadzeniu testu próbnego wszyscy Koordynatorzy dokonują jego 

analizy zwłaszcza w zakresie poprawności komunikacji. 
b) W razie zauważonych problemów w komunikacji należy je przedyskutować na 

poziomie lokalnym. 
c) W razie zauważonych problemów organizacyjnych ogólnych należy je skierować 

na adres e-mail: dobre-slowo@wielka-liga.pl 
6. Przygotowania organizacyjne do testu finałowego – 28 maja 2020 r. - działania 

analogiczne do przygotowania do testu próbnego (pkt. II.3 niniejszej instrukcji). 
7. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TESTU ONLINE 

a) Pytania testowe dotyczą treści książki. Występują cztery rodzaje pytań:   
jednokrotnej odpowiedzi (za 1 punkt);  dwukrotnej odpowiedzi (za 2 punkty za 
obie dobre odpowiedzi i 0 punktów za jedną dobrą odpowiedź lub brak 
dobrych odpowiedzi); prawda/fałsz (za 1 punkt), otwarte (za 1 punkt). Suma 
punktów do zdobycia: 170. 

b) W pierwszej kolejności należy: wybrać właściwe województwo, następnie 
właściwy powiat; wpisać swoje nazwisko i imię oraz wpisać poprawną i pełną 
nazwę szkoły/placówki. Następnie kliknąć przycisk „Dalej” u dołu strony. 

c) Należy uważnie czytać instrukcje i polecenia na fioletowym tle, określające 
między innymi rodzaj pytań testowych. 

d) Po udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe z bieżącej strony należy kliknąć 
przycisk „Dalej” u dołu strony. W każdym momencie można wrócić do pytań 
z poprzednich stron klikając przycisk „Wstecz” u dołu strony. 

e) Odpowiedzi na wszystkie pytania są wymagane. Trzeba udzielić odpowiedzi na 
wszystkie pytania testowe. Jeśli jakieś pytania zostaną pominięte, po kliknięciu 
przycisku „Dalej”, podświetlą się one na czerwono. 

mailto:dobre-slowo@wielka-liga.pl
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f) Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania testowe należy kliknąć przycisk 
„Prześlij” u dołu strony. Po przesłaniu testu wyświetli się komunikat: „TEST 
ZOSTAŁ WYSŁANY” oraz link umożliwiający edytowanie (poprawę) odpowiedzi. 

g) Klikając na link „Edytuj swoją odpowiedź” można jeszcze poprawić odpowiedzi 
na wybrane pytania. Po ewentualnym poprawieniu odpowiedzi należy 
ponownie kliknąć przycisk „Prześlij”. Komunikat „TEST ZOSTAŁ WYSŁANY” 
potwierdza przesłanie testu do oceny. 

h) W wyniku nieprzewidzianych sytuacji – należy kontaktować się z Komitetem 
Organizacyjnym, który w tym dniu będzie działał w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Katowicach: tel. 32 251 06 88.  

8. Wyniki. 
a) Wszelkie przemyślane opinie dotyczące pytań z testu powiatowego, mogące 

mieć wpływ na wyniki, należy przesłać w dniach 28 maja – 29 maja na 
skrzynkę pocztową: dobre-slowo@wielka-liga.pl Uwagi przesłane po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

b) Komitet Organizacyjny wraz z autorami pytań dokona analizy zgłoszeń. 
c) W przypadku stwierdzenia błędu w pytaniu – zostanie przydzielony 

wszystkim uczestnikom punkt za to pytanie.  
d) Po dokonaniu weryfikacji wyników i ewentualnych poprawkach Komitet 

Organizacyjny prześle wyniki testów Koordynatorom Wojewódzkim, 
a Koordynatorzy Wojewódzcy Koordynatorom Powiatowym, Koordynatorzy 
Powiatowi natomiast Koordynatorom Placówek biorącym udział w finale. 

9. Testy powiatowe online zostaną udostępnione w dniu 28 maja br. o godz. 15:00. 
Linki do testów finałowych online dla obu kategorii wiekowych zostaną 
zamieszczone w systemie obsługi projektu WLC. 
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