
REGULAMIN  

SZKOLNY TEST WIEDZY 

ON-LINE 

„Rząd Jana Olszewskiego  

– w 30 rocznicę powołania” 

 

Organizator:  Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku 

Koordynatorzy: Patrycja Brodzińska, Anna Lachowska 

 

I. Cele testu wiedzy: 

1.  kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy, 

2. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania 

wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, 

3. promowanie aktywności i osiągnięć uczniów, 

4. rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów, 

5. popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży. 

 

II.  Warunki uczestnictwa: 

1. Test wiedzy skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, 

2. Osoba przystępująca do testu wiedzy oświadcza, że będzie pracowała indywidualnie, 

3. Przystąpienie do testu wiedzy jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 

III. Udział w teście wiedzy 

Aby wziąć udział w szkolnym teście wiedzy, należy w dniu 06.06.2022 roku (od godz. 11.30) 

zalogować się na Mobi Dziennik w celu pobrania wiadomości z linkiem do testu (wiadomość 

zostanie przesłana na 15 minut przed  jego rozpoczęciem). Udział w teście odbędzie się on-

line za pośrednictwem portalu internetowego Kahoot. Test składa się z zadań zamkniętych. 



Za każde prawidłowo wykonane zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt. Test  będzie 

aktywny od godz. 11.45 do godz. 12.00 (po czym  nastąpi jego automatyczne zamknięcie). 

Instrukcja logowania na stronę Kahoot zostanie załączona we wiadomości z linkiem. 

Szczególna uwagę należy zwrócić na sposób opisania swojej obecności w teście, aby jego 

autorstwo nie pozostawiało wątpliwości, np.: 

 1b BS sp Adam 2     

 1 TR/TŻiUG Ewa 5 

 

IV. Zakres tematyczny: 

Tematyka testu wiedzy obejmować będzie znajomość faktów związanych z: „Rządem Jana 

Olszewskiego”. 

 

V. Założenia konkursowe: 

● Test wiedzy jest przeprowadzany i przygotowany przez szkolną komisję 

nauczycieli historii z ZSZ w Kurzętniku 

● Wszyscy uczniowie mają tyle samo czasu na wypełnienie testu on-line. 

● Konkurs sprawdzany jest automatycznie na stronie Kahoot 

● Uczestnicy będą wynagradzani ocenami z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu: 

historia, historia i społeczeństwo lub wiedza o społeczeństwie oraz uwagą pozytywną 

(warunkiem jest jednoznaczne stwierdzenie personaliów osoby wykonującej test, zgodnie z 

zasadą opisaną powyżej). Rozstrzygnięcie nastąpi do 08.06.2022 r. 

 

 

 

 

 

 


