
 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dla szkół 

 

 

 

R e g u l a m i n  

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i 

Wydawnictw [COSiW] – właściciel witryny www.cosiw.pl. 

1.1. Opiekę merytoryczną sprawuje Zakład Szkolenia COSiW 

00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 

tel. 22 336 14 20/25:: GSM 795 135 945 email: konkurs@cosiw.pl  

1.2. Fundatorami nagród są Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw 

ul. Świętokrzyska 14:: 00-050 Warszawa,  

Tel: +48 22 336 14 20:: GSM 795 135 945 edu@cosiw.pl  

1.3. Wiha Polska Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 10 b:: 80-298 Gdańsk 

Tel.: +48 58 762 38 30:: info.de@wiha.com 

2. Przedmiotem konkursu jest przekazanie i popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko  pojętej 

elektroenergetyki, informatyki i zasad BHP a adresatem są uczniowie klas wg klasyfikacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 Technik elektronik 

 Technik elektryk 

 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

 Technik informatyk 

 Technik teleinformatyk 

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Elektryk 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Elektromechanik 

 Monter-elektronik 

 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 

 Technik elektroniki i informatyki medycznej 

 Technik urządzeń dźwigowych 
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2. Pytania konkursowe podzielone są na grupy tematów do pięciu testów w każdej grupie i do pięciu 

pytań w każdym teście. 

 BHP 

 INFORMATYKA i TELEKOMUNIKACJA 

 INSTALACJE 

 MASZYNY i SAMOCHODY 

 NARZĘDZIA 

 OZE 

 PYTANIA OTWARTE – PROBLEMOWE 

 AUTOMATYKA, KNS i SMART GRID 

 TEORIA 

3. Konkurs trwa od 1 listopada do 30 listopada 2015. Od 1 do 8 listopada zgłoszenia i rejestracja 

uczestników - 9 listopada otworzenie dostępu do portalu z testami.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2015 

5. Jury Konkursu złożone ze specjalistów instruktorów i wykładowców SEP COSIW oraz WIHA 

POLSKA przyzna trzy główne nagrody oraz pięć nagród dodatkowych 

5.1. Miejsce pierwsze do trzeciego 

5.1.1. Zestaw narzędzi monterskich ufundowanych dla Szkoły przez WIHA Polska. 

5.1.2. Dla członków DRUŻYNY, egzamin kwalifikacyjny elektryków „GR1 E” wg zał. 

1 oraz nieodpłatne szkolenie z tematów do wyboru wg zał. 2: ufundowane przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw   

5.2. Nagrody dodatkowe 

5.2.1. Dla członków DRUŻYNY, egzamin kwalifikacyjny elektryków „GR1 E” wg zał. 

1 oraz nieodpłatne szkolenie z tematów do wyboru wg zał. 2 ufundowane przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw  

6. Konkurs rozpoczyna się mailingiem do bazy danych szkół zawodowych udostępnionej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

7. Szkoła zgłasza wybranych uczniów w zespole trzyosobowym pod opieką nauczyciela/opiekuna. 

(DRUŻYNA) 

7.1. Zespoły Szkół mogą zgłaszać kilka DRUŻYN pod warunkiem, że reprezentują jednostki w 

ramach Zespołu Szkół: Technikum, Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe 

7.2. Nie można zgłaszać klas tego samego np. Technikum o różnych profilach/zawodach. 

8. Każdy z członków DRUŻYNY otrzymuje login i hasło do portalu  

 

pod adresem https://www.classmarker.com/   zawierającego testy i pytania otwarte/problemowe. 

9. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone dane DRUZYNY, Imię i nazwisko przystępującego do testu 

oraz szczegółowe instrukcje każdego z testów np.: 

 

„Test : Kwalifikacje elektryków 

https://www.classmarker.com/
https://www.classmarker.com/


Instrukcje: 

Liczba pytań: 5 
Posiada limit czasowy: 00:03:00 
Liczba dozwolonych prób: Nieograniczony 
Musi zostać ukończony od razu. Nie możesz go zapisać ani dokończyć później. 
Pytania wyświetlane na stronie: 1  
Nie pozwoli, abyś wrócił i zmienił swoje odpowiedzi. 
Nie pozwoli ci skończyć testu bez udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.” 

10. Rozwiązywanie testów  może przebiegać w DRUŻYNACH lub pojedynczo przez każdego z 

członków drużyny. 

11. Wynikiem branym do oceny i rozstrzygnięcia konkursu jest średnia odpowiedzi wszystkich 

członków DRUŻYNY oraz najtrafniejsze odpowiedzi na pytania otwarte. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w 

celach marketingowych organizatora newsletter /ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie 

potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia 

zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 

 

Kontakt i szczegóły: Jarosław Cyrynger 795 135 945 – konkurs@cosiw.pl 
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Załącznik 1 

egzamin kwalifikacyjny elektryków „GR1 E” 

 

Zawarty materiał testowy oraz  osiągniecie pozycji nagrodzonej w konkursie MOJA SZKOŁA 

LIDEREM BHP gwarantuje miejsce w grupie osób kwalifikowanych do odbycia Egzaminu Elektryków w 

zakresie eksploatacji w Grupie 1, elektroenergetycznej pkt 2 i 5, bez szkolenia wstępnego. 

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji  zbiera 

się cyklicznie w siedzibie Oddziału lub biurach Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw w 

Warszawie ul. Świętokrzyska 14. 

Osoby przystępujące do egzaminu musza mieć ukończone 18 lat i aktualny  tożsamości. Urzędowa 

oplata egzaminacyjna wynosi  175.00 zł  

  



Załącznik 2 

 






	REGULAMIN_ZAL
	ulotka szkolenia

