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W eliminacjach uczestniczy dowolna liczba uczniów i każdy indywidualnie stara się 

zdobyć maksymalną liczbę punktów, przy jak najkrótszym czasie wypełnienia testu 

on-line. Na dowód uzyskanych wyników, uczniowie przedstawiają swoim 

nauczycielom certyfikat, pobrany z systemu Treningów Wiedzy MotoFocus.pl. 

Uczniowie przy wypełnianiu testów używają Nicków zgodnych z przyjętym 

schematem tak, aby nauczyciele mogli zweryfikować, którzy z nich mają 

największą wiedzę. Nick ten automatycznie znajdzie się na certyfikacie.

Na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów, każdy nauczyciel tworzy 

Zespół składający się z dwóch uczniów, mających reprezentować szkołę 

podczas I Etapu konkursu i zgłoszą go do Jury.

Schemat Nicku: nr szkoły/miasto/nr klasy/numer ucznia z dziennika szkolnego np.: 

1/Garwolin/4A/21

Eliminacje rozpoczyna się od 21.02.2023 i trwa do 26.03.2023Eliminacje 

Wewnątrzszkolne 



Jury konkursu nadaje identyfikator dla każdej szkoły, który będzie unikalnym 

Nickiem dla Zespołu (pary uczniów) reprezentującego poszczególne szkoły.  

Zespoły (pary uczniów) w etapie drugim mogą wielokrotnie wypełniać testy po to,  

aby zdobywać wiedzę i uzyskać jak największą liczbę punktów w możliwie 

najkrótszym czasie. Najlepszy uzyskany wynik Zespołu będzie porównywany z 

wynikami pozostałych Zespołów. 

Etap I 

Międzyszkolny

W I etapie uczestniczy dowolna liczba szkół, która wcześniej wytypowała i zgłosiła 

do Jury swój Zespół, czyli parę najlepszych uczniów reprezentujący ich szkołę.

Etap I rozpoczyna się w dniu 27.03.2023 i trwa do 17.04.2023

Na koniec ostatniego dnia I Etapu Jury weryfikuje, który z Zespołów uzyskał 

największą liczbę punktów i dokonał tego w najkrótszym czasie. Na tej podstawie 

Jury typuje 10 najlepszych Zespołów, reprezentujących swoje szkoły. 



Etap II 

Wielki Finał

Wielki Finał odbędzie się w dniu 9 maja 2023 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w 

Pszczynie.

Uczestniczyć w nim będzie 10 Zespołów i będzie się on odbywał  poprzez weryfikację 

praktycznej wiedzy uczestników. 

Zadaniem Zespołów uczestniczących w finale będzie wykonanie zadań 

przygotowanych przez partnerów Organizatora 

Wyboru najlepszego Zespołu Jury dokona na podstawie porównania uzyskanych 

punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej 

sumy punktów przez ucznia, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich 

zadań
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