
Instrukcja obsługi systemu konkursowego 

1. Dane do logowania - dostęp 

W e-mailu, który Państwo otrzymali zamieszczone są dane do logowania  na platformie konkursowej.  

 

2. Logowanie 

Na stronie konkursu https://konkurs.okwb.pl w prawym górnym rogu ekranu dostępny jest  

formularz logowania. W polu Nazwa użytkownika formularza należy wprowadzić zamieszczony w e-

mailu Login oraz Hasło, a następnie wcisnąć Enter lub kliknąć w zieloną ikonę ze strzałką. 

Bardzo prosimy o uważne wpisywanie hasła! 

https://konkurs.okwb.pl/


 

 

3. Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu 

Po pierwszym zalogowaniu zostaną Państwo poproszeni o zmianę tymczasowego hasła (należy 

wprowadzić je w formularzu w polu Bieżące hasło) oraz dwukrotne wpisanie nowego hasła, które 

będzie używane już na stałe przy obsłudze systemu.  

 

Proszę pamiętać o tym, że nowe hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i 

zawierać przynajmniej jedną małą i jedną dużą literę. 



4. Ekran główny i zarządzenie uczestnikami Konkursu 

Po zapisaniu zmian system kieruje na ekran główny systemu zawierający:  

1. Odnośnik Instrukcje dla katechetów prowadzący do miejsca w systemie zawierającego: 

instrukcje, dokumenty, ogłoszenia przeznaczone dla katechetów. 

2. Panel zarządzania uczestnikami konkursu. 

 

Opcje dostępne w Panelu Zarządzanie uczestnikami konkursu to: 

 

1. Lista użytkowników – link kierujący do listy zarejestrowanych do konkursu uczestników z 

danej szkoły. 

2. Utwórz konto – link do formularza rejestrowania nowych kont uczestników konkursu.  

3. Wyniki - Etap szkolny, Wyniki - Etap diecezjalny, itd. – odnośniki prowadzące do listy 

uczestników konkursu zawierającej status i wynik ukończenia testu.  

4. Konto szkoły – nazwa szkoły zgłaszającej uczestnika konkursu. 

Katecheta może posiadać wiele kont, przy czym każde konto służy do zarządzania 

uczestnikami konkursu w danej szkole.   



Do obsługi uczestników z danej szkoły może zostać utworzone wiele kont katechetów (zgodnie z 

danymi zawartymi w zgłoszeniu). Każdy katecheta (główny lub pomocniczy) może na równych 

uprawnieniach tworzyć nowe konta uczestników i raportować ich wyniki. 

5. Tworzenie kont uczestników konkursu 

Po wybraniu opcji Utwórz konto w panelu Zarządzanie uczestnikami konkursu, na ekranie 

wyświetlany jest formularz, w którym obowiązkowo należy wprowadzić: 

1. Imię ucznia 

2. Nazwisko ucznia 

3. Adres e-mail 

Po uzupełnieniu tych danych, należy wcisnąć przycisk Stwórz użytkownika. 

Każdy uczestnik konkursu musi posiadać własny adres e-mailowy, na który zostaną przesłane dane 

dostępowe do systemu. 

 

 

6. Przeglądanie utworzonych kont uczestników konkursu 

Po wybraniu opcji Lista użytkowników w panelu Zarządzanie uczestnikami konkursu, na ekranie 

wyświetlana jest tabela z listą zarejestrowanych uczestników konkursu.  

 



Lista posiada kolumnę Nazwa użytkownika, zawierającą login którym uczestnik posługuje się podczas 

logowania do systemu a także Hasło początkowe, które użytkownik powinien użyć przy pierwszej 

autoryzacji. Hasło początkowe jest wyświetlane jedynie do pierwszego logowania uczestnika 

konkursu, ponieważ jest ono wtedy zmieniane. 

Ikona kosza w kolumnie Akcja służy do usuwania błędnego lub niepotrzebnego konta uczestnika 

konkursu. Usuwanie kont uczestników będzie możliwe jedynie do daty końca rejestracji. 

Usunięcie konta i założenie nowego jest jedną możliwością zmiany niepoprawnie 

wprowadzonych danych uczestnika. 

7. Przeglądanie wyników testu 

Po wybraniu opcji Wyniki – Etap szkolny, Wyniki – Etap diecezjalny itd. w panelu Zarządzanie 

uczestnikami konkursu, na ekranie wyświetlana jest tabela z listą zarejestrowanych uczestników 

konkursu. Lista zawiera informację o statusie ukończenia testu przez uczestnika oraz ewentualny 

wynik i datę ukończenia. 

 

Wyniki uzyskane przez uczestników można pobrać do pliku w formacie MS Excel przez kliknięcie w 

link Pobierz raport do pliku Excel (.xslx). 

8. Wybieranie uczestników do dogrywki po etapie szkolnym oraz do etapu diecezjalnego 

konkursu 

Po wybraniu opcji Wyniki – Etap szkolny w panelu Zarządzanie uczestnikami konkursu, na ekranie 

wyświetlana jest tabela z listą zarejestrowanych uczestników konkursu. Tabela zawiera dwie 

dodatkowe kolumny Wybierz do dogrywki i Wybierz do etapu diecezjalnego, które zawierają pola 

wyboru pozwalające na wyznaczenie uczestników do kolejnych etapów konkursu. 



 

Wybranie uczestników do dogrywki na etapie szkolnym lub zakwalifikowanie uczestnika do etapu 

diecezjalnego odbywa się przez znaczenie pól wyboru w odpowiednich kolumnach oraz wciśnięcie 

przycisku Zapisz zmiany. 

Zapisanie zmian jest potwierdzone komunikatem.  

 

Uwaga – bardzo ważne! 

Proszę zachować dane do logowania (własne i uczestników), ponieważ są one niezbędne do 

uzyskania dostępu do platformy na poszczególnych etapach konkursu (w tym możliwości 

przystąpienia do testów – uczniowie, czy weryfikacji ich wyników - katecheci). 


