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ETAP PIERWSZY – poziom podstawowy Najważniejsze informacje 
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Informacje ogólne
1. Konkurs ma formę testu on-line i zostanie przeprowadzony na platformie Testportal.net 
2. Etap pierwszy konkursu składa się z 25 pytań zamkniętych. 
3. Na odpowiedź uczestnicy mają 45 minut. 
4. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. 
5. Nie ma punktów ułamkowych. 
6. 50% uczestników z najlepszymi wynikami zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu. 
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu: https://szkola-mentis.edu.pl/astrophiles/ 

8. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają email z zaproszeniem do etapu drugiego.

Etap pierwszy 

12.04.2022, godz. 10am
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Zabezpieczenia
1. Na pytania należy odpowiadać w zadanej kolejności. Nie można się „cofać”. 
2. Okienko z testem musi być stale aktywne. 
3. Uwaga. Test może zostać zablokowany jeśli: 

- uczestnik otworzy inne okienko, zakładkę w przeglądarce lub uruchomi jakiś program, 
- uczestnik będzie używał lub miał włączony jakikolwiek komunikator internetowy, 
- uczestnik będzie miał otwartą aplikację Teams, Zoom lub podobną. 

4. Zablokowany test będzie podlegać dyskwalifikacji. 

Prosimy o upewnienie się, że Wasz komputer i przeglądarka działają poprawnie z testem na testportal.net 
Najlepiej odpowiedzieć na pytania testu przykładowego:  
https://astrophiles.testportal.net Access Code: demo22 

Etap pierwszy 

12.04.2022, godz. 10am
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Przed testem
1. WAŻNE: Prosimy przygotować KOD startowy, który otrzymaliście w mailu „Konkurs wiedzy 

o astrobiologii. Potwierdzenie zgłoszenia”. 
2. Zapisać KOD na kartce – będzie potrzebny przy uruchomieniu testu. 
3. UWAGA: po rozpoczęciu testu NIE MOŻNA szukać kodu. To może zablokować test !!! 
4. Zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą wysyłać „powiadomienia”, w szczególności 

Skype, Messenger lub inne komunikatory. 
5. Zamknąć wszystkie inne przeglądarki i zakładki. 
6. Przed godziną 10 am., 12. kwietnia 2022r. podłączyć się do testu: https://

astrophiles.testportal.net i czekać na godzinę 10.00 
7. Po godzinie 10.00 am wpisać „etap-1” w polu ACCESS CODE (oczywiście bez cudzysłowu).

Etap pierwszy 

12.04.2022, godz. 10am
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W trakcie testu

1. Przez cały czas utrzymywać okienko z testem otwarte i aktywne. 
2. Rozłożyć czas równomiernie. Musicie zakończyć test w ciągu 45 minut. 
3. Pamiętajcie, że nie wolno ”cofać się”. 
4. Po zakończeniu automatycznie otrzymacie wynik podany w skali 

procentowej. 
5. Testy będą podlegać weryfikacji przez komisję, a lista osób 

zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie 
konkursu.

Etap pierwszy 

12.04.2022, godz. 10am
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LINK:   https://astrophiles.testportal.net 
ACCESS CODE: etap-1

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na: 
astrophiles@szkola-mentis.edu.pl


