
WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS 

REGULAMIN 

1. Organizatorem TESTU są: Urząd Gminy Suchy Las, Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las,   Centrum 

Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las. 

2. Wsparcie informatyczne TESTU zapewniają: Nice IT, GCI Sp. z o.o. 

3. Organizator powołuje 4-osobowe Jury. Jury czuwa nad sprawnym przebiegiem TESTU, zgodnie z 

opublikowanym Regulaminem. Jury rozstrzyga na bieżąco wszelkie wątpliwości oraz problemy, które mogą 

pojawić się podczas TESTU. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają niczyjej weryfikacji. 

4. Uczestnicy: max. 30 drużyn 2-osobowych. 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia TESTU: sobota, 19 maja 2018 r. godz. 12.00, Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna Gminy - Suchy Las, ul. Szkolna 16, sala widowiskowa.  

6. Zapisy uczestników: najpóźniej na 4 dni przed TESTEM, tj. do dnia 15 maja 2018 r. W przypadku zbyt dużej 

ilości chętnych – decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Drużyny mogą mieć dowolny skład 2-osobowy: pary, przyjaciele, rodzeństwa,  rodzice z dziećmi, znajomi lub 

osoby przypadkowo dobrane na potrzeby TESTU.  

8. Wiek uczestników: od 12 lat.  

9. WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS obejmuje wiedzę o historii Gminy Suchy Las i miejscowości wchodzących 

kiedyś lub obecnie w jej skład, o terenach Gminy, o historii i dniu dzisiejszym samorządu w Gminie, o 

bieżących sprawach Gminy. 

10. Literatura polecana uczestnikom: Zenon Pilarczyk, Jan Rewers „Monografia Gminy Suchy Las”,  Ryszard 

Chruszczewski „Zarys historii  Gminy Suchy Las i jej mieszkańców”, „Gazeta Sucholeska” rocznik 2017 i 2018. 

11. TEST składa się z 4 części. Każda część zawiera 10 pytań. W pierwszej i drugiej części do każdego pytania 

przypisane są 2 możliwe odpowiedzi A i B.  W trzeciej i czwartej części testu do każdego pytania przypisane 

są 3 możliwe odpowiedzi  A, B i C.   

12. Każda drużyna posiada jeden własny smartfon, laptop lub tablet podłączony do Internetu. Drużyny które nie 

posiadają własnego sprzętu zgłaszają to w karcie uczestnictwa w TEŚCIE i otrzymują sprzęt od Organizatora.  

13. Organizator zapewnia dodatkowo 5 zapasowych tabletów, na wypadek awarii sprzętu należącego do 

uczestników. 

14. W Sali, gdzie odbywa się TEST, działa Wi-Fi.  Na początku TESTU każda drużyna loguje się na stronie TESTU na 

swój indywidualny login, otrzymany od Organizatora w chwili rozpoczęcia imprezy. 

15. W przypadku  używania przez uczestników smartfonu, warunkiem udziału w TEŚCIE jest odpowiednie 

przygotowanie smartfonu, poprzez:  włączenie trybu samolotowego, wyciszenie sygnału dźwiękowego. 

16.  Po zalogowaniu na stronie TESTU każda drużyna widzi na swoim sprzęcie elektronicznym schemat 

pokazujący numer części TESTU, numer pytania i warianty odpowiedzi. 

17. Pytania są odczytywane przez Prowadzącego oraz wyświetlane na monitorze znajdującym się na Sali TESTU, 

widocznym dla wszystkich uczestników.  

18. Po odczytaniu pytania i wariantów odpowiedzi Prowadzący mówi: „czas, start!”. Każda drużyna ma 10 

sekund na zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Po 10 sekundach wygasa możliwość udzielenia odpowiedzi 

na dane pytanie, a drużyna – jeśli nie wybrała opcji odpowiedzi - ma zaliczony: brak odpowiedzi. 

19. Każda drużyna przy każdym pytaniu może mieć zaliczony tylko jeden z wariantów:  1. Odpowiedź prawidłowa  

2. Odpowiedź nieprawidłowa  3. Brak odpowiedzi.    Ponadto program mierzy czas udzielonej odpowiedzi 

prawidłowej. 

20. Po każdej z czterech części TESTu  program dokonuje podsumowania bilansu każdej drużyny:  ilość 

odpowiedzi prawidłowych – po 1 punkcie za każde pytanie, ilość odpowiedzi nieprawidłowych, ilość 

odpowiedzi nie udzielonych, ogólny czas udzielenia odpowiedzi prawidłowych.  

21. Na podstawie punktacji wymienionej w pkt.20 program dokonuje klasyfikacji drużyn. Najpierw: wg. ilości 

odpowiedzi prawidłowych ( liczba zdobytych punktów), potem – jako kryterium wtórne - wg. szybkości 

udzielenia odpowiedzi ( wśród drużyn które zdobyły największą liczbę punktów). 

22. Wyniki klasyfikacji – narastająco – są ogłaszane po każdej z czterech części TESTu.   

23. Jeśli z jakiejś przyczyny, po czwartej części TESTu nie uda się ustalić 5 najlepszych drużyn – organizowana jest 

„dogrywka” bez wsparcia informatycznego. Dogrywka polega na zadaniu trzech pytań członkom wskazanych 

drużyn, tylko tych, które zdobyły taką samą liczbę punktów. Odpowiedzi członkowie drużyny zaznaczają na 



otrzymanych kartkach, które po wypełnieniu oddają Prowadzącemu. Wyniki „dogrywki” oraz klasyfikację 

ustala Jury. 

24. Na wypadek nie dających się usunąć przeszkód w obsłudze informatycznej, Jury podejmuje decyzję o 

rezygnacji z obsługi informatycznej TESTu.   Na taką okoliczność przygotowane będą na arkuszach papieru 

tabele z numerami pytań i wariantami odpowiedzi, a drużyny zakreślają odpowiedzi na podpisanych przez 

siebie kartkach i oddają je Jury po każdej części. Jury dokonuje oceny drużyn wyłącznie na podstawie 

kryterium poprawności odpowiedzi. W przypadku problemu z wyłonieniem 5 najlepszych drużyn, 

organizowana jest „dogrywka” opisana w pkt. 23.  

25. TEST kończy się po czwartej części odczytaniem nazwisk członków drużyn, które zajęły w klasyfikacji 

końcowej miejsca: 5, 4, 3, 2 i 1. Wymienieni zwycięzcy otrzymują nagrody.  

26. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli będą wprowadzone 

jakiekolwiek zmiany, Organizator poinformuje o tym wszystkich uczestników TESTU na stronie Internetowej 

oraz ustnie, bezpośrednio przed rozpoczęciem TESTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


