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Ważne informacje dotyczące
konkursu CyberSkiller Challenge

Poland - Edycja III

Przygotowania już za nami! Teraz czas na rywalizację! Cieszymy się, że bierzesz
udział w konkursie CyberSkiller Challenge Poland. Masz przed sobą okazję do

wygrania złotych indeksów Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Warszawie, a także do zdobycia cennej wiedzy i umiejętności

z zakresu cyberbezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie
będzie dla Ciebie okazją do rozwijania swoich pasji!

Wspólnie zadbajmy o cyf rowe bezpieczeństwo

Zakończenie rejestracji

Rejestracja do konkursu została zakończona! Decyzja o udziale w konkursie była
świetną decyzją! Mamy nadzieję, że konkurs będzie dla Ciebie szansą na
rozwijanie pasji a także zdobycie atrakcyjnych nagród.

W tej edycji rywalizacja będzie na wysokim poziomie. W konkursie udział
weźmie  ponad 2204 uczestników z 201 szkół z całej Polski!

Akceptacja zgłoszenia przez
Nauczyciela

Jeżeli otrzymałeś tego maila to oznacza, że poprawnie wysłałeś zgłoszenie do
konkursy. T woje zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez
nauczyciela. Upewnij się, że nauczyciel zaakcentował Twoje zgłoszenie w
panelu rejestracji CSCS (https://cscs.pl/login). Jeżeli zgłoszenie nie zostanie
potwierdzone to nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie.
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Po zaakceptowaniu przez nauczyciela otrzymasz link rejestracyjny do platformy
CyberSkiller gdzie zostanie rozegrany I etap konkursu. Zostaniesz poproszony o
założenie konta na platformie CyberSkiller. 

Panel rejestracyjny oraz Platforma CyberSkiller to dwa różne systemy i dwa
różne konta dostępowe.

Po rejestracji na platformie CyberSkiller czeka na Ciebie kurs edukacyjny,
który pozwoli przygotować się do konkursu. Uzyskasz dostęp do tego
kursu korzystając z odnośnika w wiadomości e-mail z zaproszeniem lub
akceptując zaproszenie znajdujące się w zakładce Grupy na platf ormie
CyberSkiller.

Jeśli posiadasz już konto na platf ormie CyberSkiller, w mailu nie będzie
odnośnika dotyczącego założenia konta na platf orma. Zaproszenie
będzie można zaakceptować po zalogowaniu się do platf ormy
CyberSkiller. Będzie ono widoczne w zakładce Grupy na dole strony.

Platforma CyberSkiller

Przygotowania do konkursu

Wykorzystaj czas przed pierwszym etapem w 100%. 

W I etapie zmierzysz się zarówno z zadaniami praktycznymi jak i z Quizem
dotyczącym świadomości cyberbezpieczeństwa. Materiały dostępne na
platformie CyberSkiller pozwolą Ci na przygotowanie się do I etapu.

Pobierz materiały ze strony https://www.cscs.pl/pdf/Materi... i przygotuj się do
Quizu dotyczącego świadomości z dziedziny cybebrbespieczeńśtwa. 

Wykonaj również zadania praktyczne, przygotowane dla Ciebie na
platf ormie CyberSkiller. Kurs edukacyjny będzie  dostępny do dnia
15.12.2022 r.

Pobierz materiały

Pierwszy etap konkursu - etap

https://portal.cyberskiller.com/
https://www.cscs.pl/pdf/MaterialyCSCP_2021.pdf
https://www.cscs.pl/pdf/MaterialyCSCP_2021.pdf


szkolny

Pierwszy etap to już czas rywalizacji. Otrzymasz od nauczyciela informację
dotyczącą tego kiedy zostanie on rozegrany w Twojej szkole.

Pierwszy etap zostanie rozegrany na platformie CyberSkiller w kursie o
nazwie „CyberSkiller Challenge Poland (edycja III)". Do grupy dołączysz
automatycznie. W terminie wyznaczonym przez nauczyciela zaloguj się na
platformę i rozwiąż zadania konkursowe. Na rozwiązanie zadań w I etapie masz
120 minut . 

Do etapu 2 konkursu przejdą 3 osoby, które zdobędą najwyższą liczbę
punktów. Osoby te utworzą reprezentację szkoły, która pod opieką nauczyciela
będzie rywalizować z innymi reprezentacjami w województwie. 

Powodzenia!

Upewnij się, że Ty i nauczyciel wykonaliście wszystkie kroki. Dzięki temu będziesz
w stanie rywalizować w konkursie bez zbędnych komplikacji. 

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się ze swoim nauczycielem
lub z nami pod adresem konkurs@cyberskiller.com.

Zespół CyberSkiller

Platforma CyberSkiller

CyberSkiller
Pogodna 36, Lublin

Poland

mailto:konkurs@cyberskiller.com
https://portal.cyberskiller.com/


Otrzymałeś tego maila ponieważ zapisałeś się do
konkursu CyberSkiller Challenge Poland Edycja III

.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f71356539713268356233

