
 

„HISTORIA O NIEPODLEGŁOŚCI” 

 QUIZ INTERAKTYWNY 
I. Organizatorzy konkursu: 

❏ Szkoła Podstawowa W Pasiekach 

❏ Gmina Tomaszów Lubelski 

❏ Szkolna Kasa Oszczędności w  Pasiekach 

II. Cele konkursu: 

❏ uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski 

❏ podnoszenie poziomu wiedzy historycznej 

❏ promowanie pozytywnego wykorzystania nowych technologii 

❏ popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów 

❏ pobudzenie aktywności uczniów 

❏ podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej 

❏ propagowanie alternatywnych sposobów nauki historii 

III. Uczestnictwo: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych        

(klasy IV-VII) 

IV. Założenia konkursu 

❏ Uczniowie rozwiążą quiz interaktywny skonstruowany za pomocą       

aplikacji Quizizz, składający się z pytań jednokrotnego wyboru  

❏ Rozwiązywanie testu odbywać się będzie w czasie rzeczywistym przy         

użyciu urządzeń mobilnych (telefon, tablet, komputer), ze stałym        

dostępem do łącza internetowego  

❏ Test jest zaopatrzony w „mieszanie” pytań i odpowiedzi, co skutecznie           

utrudnia wzajemne ściąganie od siebie osób rozwiązujących test. 

 



 

 

❏ Osoby rozwiązujące test widzą pytania na swoich urządzeniach. Mogą         

rozwiązywać test w swoim tempie nie czekając na pozostałych         

uczestników. 

❏ Test wiedzy będzie dotyczył takich zagadnień jak: droga Polski do          

odzyskania niepodległości, postacie zaangażowane w walkę o       

niepodległość, symbole narodowe, okres odbudowy polskiej      

państwowości 

❏ Chętne szkoły proszone są do zgłoszenia udziału w quizie i wyznaczenia           

szkolnego koordynatora 

❏ Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 1500 dn. 15.05.2018 r. w formie           

pisemnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go        

drogą mailową na adres e-mail (sp_pasieki@poczta.fm )  

❏ Do udziału w quizie szkoły mogą wyznaczyć dowolną liczbę uczestników 

❏ Quiz będzie odbywał się jednocześnie we wszystkich szkołach, które         

deklarują swój udział. 

❏ Rozwiązywanie quizu odbędzie się 18. 05. 2018 r. o godzinie 9:20 w           

macierzystych szkołach uczestników.  

❏ Do zadań szkolnego koordynatora quizu należy: podanie w formularzu         

zgłoszeniowym swojego adresu e-mail lub numeru telefonu w celu         

uzyskania od organizatorów kodu dostępu do quizu bezpośrednio przed         

jego rozpoczęciem. W dzień quizu: sprawdzenie łączności z Internetem,         

zgromadzenie uczestników quizu w sali (komputerowej) z dostępem do         

internetu, sprawdzenie czy każdy z uczestników ma dostęp do         

komputera, tabletu lub smartfona, przekazanie uczestnikom adresu strony        

na której odbędzie się quiz  join.quizizz.com a także kodu dostępu. 

❏ Loginy uczestników nie mogą być dłuższe niż 20 znaków, nie mogą           

zawierać nazw obraźliwych, login ma składać się z : 3 pierwszych liter            

 

mailto:sp_pasieki@poczta.fm
https://www.quizizz.com/join?gc=646326&source=liveDashboard


 

imienia, 3 pierwszych liter nazwiska, cyfry oznaczającej klasę, dwóch         

pierwszych liter z nazwy miejscowości np. Jan Kowalski z klasy VII           

Szkoły Podstawowej w Pasiekach będzie miał login: jankow7PA 

❏ Po zakończeniu quizu koordynator szkolny ma dostarczyć drogą mailową         

(na adres sp_pasieki@poczta.fm ) listę wszystkich uczestników       

zawierającą imiona, nazwiska, klasy oraz loginy 

❏ Przy ocenie prac pod uwagę przede wszystkim brana będzie poprawność          

udzielonych odpowiedzi, w przypadku uzyskania takich samych wyników        

będzie brana pod uwagę szybkość udzielania odpowiedzi 

❏ Ranking wyników pojawiający się w czasie rzeczywistym może różnić się          

od rankingu ostatecznego, wygenerowanego po zakończeniu quizu przez        

wszystkich uczestników 

❏ Wyniki zostaną przesłane mailem po zakończeniu quizu w dniu         

18.05.2018  

❏ Wręczenie nagród nastąpi o godzinie 10:00 dnia 22.05.2018 w Szkole          

Podstawowej w Pasiekach 

❏ W przypadku pytań prosimy o kontakt (84) 666 89 95 lub 696 274 953             

lub e-mail apituradobek@gmail.com 
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