
     TEST wiedzy  SKO 

W dniach 19-25 kwietnia 2021 r. możesz sprawdzisz SWÓJ POZIOM WIEDZY EKONOMICZNEJ, gdy 

przystąpisz do testu. Zapraszam wszystkich uczniów klas 1-6 do spróbowania swoich sił w teście. 

Test będzie miał formę elektroniczną.  
Link do strony to: https://www.pkobp.pl/test-sko/ , 

a 3-cyfrowy kod szkoły  potrzebny do zalogowania to 715. 
Test zostanie opublikowany 19 kwietnia 2021 r. 
Dokładna INSTRUKCJA tutaj. 
Test składa się z 10 pytań zamkniętych – typu PRAWDA / FAŁSZ lub „dokonaj wyboru” jednej spośród 
czterech odpowiedzi. 
Aby zaliczyć test należy udzielić minimum 7 poprawnych odpowiedzi w ciągu 30 minut. 

Każdy uczestnik, który wskaże co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, będzie miał możliwość 
pobrania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu Mistrza wiedzy SKO. 

Mistrzowie z klas 4-6 otrzymają dodatkowo pochwały, jeśli pobrany dyplom wyślą na platformie Teams               
za pomocą czatu do Katarzyny Grząślewicz do środy 28 kwietnia 2021 r.  

Każdy może rozwiązać test - nie musisz być posiadaczem konta SKO. Każdy – nawet osoba dorosła                    

– może rozwiązać „Test wiedzy SKO” (wtedy w polu ‘kod szkoły’ należy wpisać „000”).               

Dzięki udziałowi w teście: 

1. Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące np. tworzenia bezpiecznych haseł                         

w Internecie, zdrowego odżywiania, sposobów na oszczędzanie: pieniędzy, wody, prądu 

2. Sprawdzisz swoją dotychczasową wiedzę z kilku bardzo ważnych obszarów życia codziennego 

3. Spędzisz miło czas 

4. Otrzymasz dyplom „Mistrza wiedzy SKO”  

Jeśli chcesz zwielokrotnić korzyści edukacyjne, do testu możesz przystąpić więcej niż 1 raz. Wystarczy,               

że za każdym razem wpiszesz nową nazwę użytkownika, a system wylosuje dla Ciebie kolejny zestaw pytań, 

które pozwolą pogłębić swoją wiedzę. 

 

Jeżeli chcesz się przygotować do rywalizacji  wejdź do specjalnie opracowanego SYLABUSA. Uczniowie, 

którzy zapoznają się z sylabusem oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim materiałów edukacyjnych 

SKO, powinni bez problemu otrzymać pozytywy wynik testu 

Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników: 
 dla klas 0-2,  
 dla klas 3-4, 
 dla klas 5-6, 
 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiążą test dla klas 0-2. 

Zapraszam  i życzę powodzenia 

Opiekun SKO 

Katarzyna Grząślewicz 

https://www.pkobp.pl/test-sko/
http://www.sp3sroda.edu.pl/ogloszenia/Instrukcja_korzystania_z_Testu.pdf
http://www.sp3sroda.edu.pl/ogloszenia/Sylabus_do_testu_wiedzy_SKO.pdf

