
The Big Challenge 

konkurs z języka angielskiego 

Moi drodzy, jak zapewne pamiętacie w marcu zapisywałem Was na konkurs The Big 

Challenge – ze względu na obecną sytuację i niepewność kiedy wrócimy do 

normalnego nauczania konkurs odbędzie się zdalnie – każdy z Was napisze go 

u siebie w domu. Poniżej znajdziecie kilka niezbędnych informacji.  

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK, 12 MAJA, O GODZ. 9 

Osoby biorące udział w konkursie: 

Klasa IV:  

Tomasz, Mateusz, Julia M., Antoni, Kinga, Michał, Julia W., Grzegorz, Dawid. 

Klasa V: 

Malwina, Gabriela, Daria, Wiktoria M., Marta. 

Klasa VI:  

Maciej, Kinga, Milena, Patryk, Emilia, Weronika M., Michał, Amelia, Kuba, 

Magdalena, Weronika W., Zofia, Zuzanna, Aleksandra, Mateusz. 

Klasa VII: 

Zuzanna, Aleksandra, Michalina, Konrad, Michał.  

Klasa VIII: 

Szymon, Kacper K., Kacper O. 

 

PRZED KONKURSEM: 

 Aby napisać konkurs każdy uczestnik musi mieć do dyspozycji komputer lub 

tablet (przekątna ekranu minimum 9 cali). 

 Na urządzeniu musi być zainstalowana jedna z następujących przeglądarek 

internetowych: Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer. 

 Urządzenie musi być podłączone do internetu, mieć działające głośniki lub 

słuchawki. 

 Po spełnieniu powyższych wymagań polecam odwiedzić stronę: 
https://www.thebigchallenge.com/pl/teacher/demo-online/demo-online-intro/  

gdzie znajdziecie testową wersję konkursu – w ten sposób sprawdzicie czy 

wszystko działa jak należy.  

 

 

 

https://www.thebigchallenge.com/pl/teacher/demo-online/demo-online-intro/


 

W DNIU KONKURSU: 

Na początek kilka konkursowych „przykazań”: 

 Test konkursowy jest pracą indywidualną  

 Każdy uczestnik może do niego przystąpić wyłącznie raz  

 Korzystanie ze słowników oraz innych pomocy naukowych (w tym 

również Internetu) jest zabronione  

 Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad będzie 

skutkowało dyskwalifikacją uczestnika 

 Czas na wykonanie testu to 45 minut 

 

 Wchodzimy na stronę: https://contest.thebigchallenge.com/pl 

 Zaznaczamy przystępuję do konkursu w domu 

 Zaznaczamy kwadracik, że będziemy pracować uczciwie 

 Klikamy przycisk „Dalej” 

 Uzupełniamy dane: Województwo -> łódzkie; Miasto -> Chąśno; Szkoła -> 

Zespół Szkół Publicznych w Błędowie 

 Kod Big Challenge podam w dniu konkursu (wtorek, 12 maja, godzina 9) 

 Jestem -> uczniem; klikamy Dalej 

 Na kolejnej stronie uzupełniamy swoje dane zgodnie z prawdą, wybieramy 

właściwą klasę i przystępujemy do konkursu – Good luck!  

 

 

W razie pytań: 

Utworzę grupę na messengerze  - tam będziemy 

mogli porozmawiać 

lub 

mailowo: bledowzsp@gmail.com 

lub 

telefonicznie 

https://contest.thebigchallenge.com/pl
mailto:bledowzsp@gmail.com

