
Hej moje Słodziaki zostańcie Sieciakami 

Zapraszam Was do wspólnej zabawy. 

Wykonajcie Misję i zostańcie Sieciakami 

 

1. Poproś Rodziców o pomoc (bez nich nie damy rady) 
✓ wejdź na stronę → https://sieciaki.pl 

✓ kliknij zarejestruj się → 

 

✓ wypełnij formularz rejestracyjny, i tutaj potrzebujesz pomocy Rodziców  

(jedyne czego ja będę wymagał to Nick, który ma być wg. wzoru → klasa(nr w dzienniku)Twoja nazwa 

na przykład  

4c(29)Perełka, lub też 5a(32)Smerf, albo 5b(29)Sieciak…  

- ustal to z Rodzicami 

✓ następnie wymyśl hasło  

✓ wybierz województwo łódzkie 

✓ podaj rok urodzenia 

✓ wpisz swój adres email (przypominam Ci Twój adres to 

ten za pomocą którego logujesz się do Office 365 oraz Teams) 

✓ poproś Rodziców o sprawdzenie formularza i kliknięcie 

zgody 

2. Po zarejestrowaniu zaloguj się 

https://sieciaki.pl/


3. Uff… najgorsze zrobione,  teraz zabawa  
4. W zakładce Dla Dzieci wybierz Misja: Bezpieczny Internet 

 

5. Zaczynamy  
6. Poświęć chwilkę każdego dnia i przejdź przez kolejne etapu Misji 

 Misji jest 15 

7. Każda Misja kończy się testem – na pewno rozwiążesz go poprawnie  

 
8. Po zakończeniu testu prześlij mi swój wynik na Teamsie 

 



9. A teraz zasady zabawy: 

  
➢ W jednym tygodniu możesz przejść tylko jedną Misję, 
➢ Po jej przejściu i zaliczeniu testu prześlij mi wynik najpóźniej do piątku 

danego tygodnia, 
➢ Jeśli coś pójdzie nie tak i nie zaliczysz misji to spróbuj w kolejnym 

tygodniu, 
➢ Pamiętaj, aby zostać Sieciakiem musisz przejść wszystkie Misje  

(za każdą będzie ocena) a na koniec zaliczyć OSTATNIĄ PRÓBĘ – będzie to 
test na Sieciaka, który na pewno zaliczysz (test ten odbędzie się na lekcji w 
szkole) 

10. Jak będziesz oceniany 

 
A. Ocenianie bieżące: 

 Przejście Misji i zaliczenie testu  - ocena 5 
 Przesłanie wyniku z tygodniowym opóźnieniem – ocena 4 
 Przesłanie oceny z większym opóźnieniem niż tydzień, ale nie 

później niż do końca całej zabawy - ocena 3,  
 Wszystkie Misje muszą być zaliczone najpóźniej do końca zabawy 

B. Zaliczenie Misji – zostań Sieciakiem  
 Jeśli za wszystkie Misje otrzymasz ocenę średnią min 4,51 

i zaliczysz OSTATNIĄ PRÓBĘ dołączysz do Drużyny Sieciaków 

 

 A Sieciak dostaje ocenę 6, no i może coś jeszcze  



11. Plan realizacji Misji 

 

 

 
 


