
TEST WIEDZY SKO – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  
 
1. Kiedy odbędzie się „Test wiedzy SKO”?  
 
Rozpoczęcie testu planowane jest na 10 maja 2022 roku. Do Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli 

zaliczane będą testy wykonane w terminie 10 maja – 10 czerwca 2022 r. Po tej dacie również będzie 

można przystąpić do Testu, jednak jego wynik nie będzie uwzględniony w ramach Konkursu SKO. 

Ważne: z przyczyn niezależnych od Banku, data uruchomienia Testu może ulec zmianie. 
 
 
2. Czy tylko SKO-wicze (posiadacze kont SKO) mogą przystąpić do „Testu wiedzy SKO”?  
 
Nie ograniczamy Testu tylko do posiadaczy konta SKO. Każdy – nawet osoba dorosła – może rozwiązać 
„Test wiedzy SKO”. Link do Testu w formie elektronicznej od 10 maja 2022 r. dostępny będzie w formule 
otwartej na stronie internetowej PKO Banku Polskiego oraz na platformie SzkolneBlogi.pl. Do wyliczenia 
wyniku szkoły (uwzględnianego w Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli) liczyć się będą pozytywne 
rezultaty osiągnięte przez uczniów, którzy na dzień rozpoczęcia Testu nie ukończyli 13. roku życia, o ile ich 
szkoła uczestniczy w programie SKO PKO Banku Polskiego. Uczniowie danej szkoły otrzymają specjalne 
trzycyfrowe kody od Nauczyciela-Opiekuna SKO, które należy wpisać w polu ‘kod szkoły’. Osoby ze szkół 
nieuczestniczących w programie SKO wpisują kod uniwersalny regionu, osoby spoza szkół w polu ‘kod 
szkoły’ wpisują kod 000.  
 
 
3. W szkole, w której pracuję wszyscy uczniowie zadeklarowali chęć przystąpienia do Testu. Czy są 
jakieś limity uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tej inicjatywie? 
 
Test ma charakter edukacyjny i zależy nam na tym, aby jak najwięcej dzieci mogło w nim uczestniczyć i 
poszerzyć oraz sprawdzić swoją wiedzę. W Teście mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie, 
jednakże do punktacji w ramach Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli uwzględniane będą pozytywne 
wyniki dzieci, które na dzień rozpoczęcia Testu nie ukończyły 13. roku życia.  
 
 
4. W jaki sposób otrzymam kod mojej szkoły niezbędny do uruchomienia Testu? 
 
Kod szkoły będzie można otrzymać od Oddziału PKO Banku Polskiego współpracującego ze szkołą. 
 
 
3. Mamy w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czy takie osoby mogą przystąpić 
do Testu?  
 
Tak, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od wieku, rozwiązują Test w wersji dla 
klas 0-2. Zachęcamy do udzielenia takim uczniom wsparcia przez nauczycieli, opiekunów lub rodziców. 
Należy przy tym pamiętać, że do wyniku szkoły liczyć się będą pozytywne wyniki osiągnięte przez uczniów 
w wieku 5-13 lat.  
 
 
4. W naszej szkole mamy uczniów klas 7, którzy nie ukończyli 13 r.ż. na dzień rozpoczęcia Testu. Czy 
takie dzieci mogą brać udział w „Teście wiedzy SKO”?  
 
Tak, tacy uczniowie mogą brać udział w „Teście wiedzy SKO” – rozwiązują Test w wersji dla klas 5-6.  
 
 
  



5. Jakie dane należy podać przed rozpoczęciem Testu w formie elektronicznej na dedykowanej stronie 
internetowej?  
 
Uczestnik „Testu wiedzy SKO” przed rozpoczęciem Testu w formie elektronicznej, podaje 
imię/nick/pseudonim, numer klasy do której uczęszcza (bez litery, np. jeśli jest uczniem klasy 3a,  
wpisuje 3) oraz trzycyfrowy kod szkoły, który otrzyma wcześniej od Nauczyciela-Opiekuna SKO. Jeśli 
uczestnik nie jest uczniem danej szkoły, w polu ‘kod szkoły’ należy wpisać kod 000.  
 
 
6. Na ile pytań trzeba poprawnie odpowiedzieć, aby zaliczyć Test z wynikiem pozytywnym?  
 
Aby uzyskać pozytywny wynik Testu, należy odpowiedzieć poprawnie na 7 z 10 pytań. Ważne: Test w 
formie elektronicznej przewiduje możliwość powrotu do pytań z błędnymi odpowiedziami w celu ich 
poprawy.  
 
 
7. Czy „Test wiedzy SKO” będzie odbywał się tylko w formie elektronicznej?  

 
Uczestnik Testu może go rozwiązać na jeden z dwóch sposobów:  
1) elektroniczny, poprzez dedykowaną stronę internetową,  
2) papierowy, na karcie przekazanej przez Nauczyciela-Opiekuna SKO uczestnikom, którzy zadeklarowali 
wcześniej taką formę rozwiązywania Testu. 
 
 
8. W jaki sposób mogę otrzymać link do strony z „Testem wiedzy SKO”?  
 
Link do strony zostanie opublikowany 10 maja 2022 r. na stronie internetowej PKO Banku Polskiego w 
zakładce „Dla dzieci” oraz na platformie www.szkolneblogi.pl  
 
 
9. Czy do Testu można przystąpić tylko raz?  
 
Każdy uczestnik Testu może rozwiązywać go wielokrotnie, natomiast do wyliczenia wyniku szkoły pod 
uwagę będzie brany tylko jeden pozytywny wynik uzyskany przez danego uczestnika.  
 
 
10. W jaki sposób uczeń rozwiązujący Test w formie papierowej może przekazać Nauczycielowi-
Opiekunowi SKO odpowiedzi?  
 
Wyniki mogą być przekazane w okresie 10 maja – 10 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej  
(np. skan wypełnionego Testu w formie papierowej wysyłany na maila Nauczyciela-Opiekuna SKO, zdjęcie 
wypełnionego Testu wysłane jako MMS, SMS z odpowiedziami, np. 1a, 2b…. 10a, itp.) lub osobiście (uczeń 
oddaje wypełniony Test).  
 
 
11. Czy Nauczyciel-Opiekun SKO powinien zebrać dyplomy dzieci, które osiągnęły pozytywny wynik 
Testu, czy wystarczy ich okazanie przez dzieci?  
 
Dyplom należy jedynie okazać Nauczycielowi-Opiekunowi SKO - w formie elektronicznej (np. przesyłając 
plik, skan, zrzut ekranu) lub osobiście. Nauczyciel na potrzeby przekazania informacji do Banku powinien 
na podstawie okazanych dyplomów przygotować informację o liczbie uczniów danej szkoły, którzy 
ukończyli „Test wiedzy SKO” z pozytywnym wynikiem (informacje te podaje na karcie zgłoszeniowej do 
Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli).  
 
 
 
 

http://www.szkolneblogi.pl/


12. W jaki sposób otrzymam papierowe wersje Testu?  
 
Testy w postaci plików pdf zostaną przesłane do Nauczycieli-Opiekunów SKO, którzy zgłaszali chęć 
skorzystania z tej formy Testu. Do nich będzie należała decyzja o dalszej dystrybucji.  
 
 
13. Kto będzie odpowiadał za sprawdzenie Testów rozwiązywanych w formie papierowej?  
 
Za sprawdzenie Testów w formie papierowej będą odpowiadać Nauczyciele-Opiekunowie SKO. Bank 
przekaże nauczycielom klucz odpowiedzi.  
 
 
14. Czy uczniowie wypełniający Test w formie papierowej będą mieli możliwość wielokrotnego 
przystąpienia do Testu np. w sytuacji, gdy dziecko nie zdobędzie minimalnej liczby punktów 
warunkującej zaliczenie?  
 
Tak, analogicznie jak w przypadku Testu w formie elektronicznej. W tym przypadku wsparciem służy 
Nauczyciel-Opiekun SKO, który powinien udostępnić uczniowi kolejny formularz Testu.  
 
 
15. Czy uczniowie rozwiązujący Test w formie papierowej również otrzymają dyplomy?  
 
Dyplom w postaci pliku pdf zostanie przesłany do Nauczycieli-Opiekunów SKO, którzy zgłaszali chęć 

skorzystania z Testu w formie papierowej. Do nich będzie należała decyzja o sposobie dystrybucji. 

 


