
 

 

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW  

do XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

„W Świecie Matematyki” 
im. Prof. Włodzimierza Krysickiego 

 

Etap I  

(założenie konta na platformie WIKAMP PŁ - konto zakłada nauczyciel zgłaszający uczniów) 

 

W tym celu należy: 

1. Wejść na stronę port.edu.p.lodz.pl i kliknąć przycisk "zaloguj" (proszę NIE wpisywać www 

na początku adresu strony). 

 

2. Przeczytać znajdującą się po prawej stronie krótką instrukcję rejestracji użytkowników  

     a następnie kliknąć przycisk "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!" i postępować  

     dalej zgodnie z instrukcją wypełniając odpowiednie pola (zapamiętaj/zapisz nazwę 

     użytkownika i hasło logowania!!!). 

 

3. Wejść na pocztę pod wskazanym w poprzednim kroku adresie e-mail i kliknąć w przesłany  

     link, a następnie, po przeniesieniu na stronę PŁ, kliknij przycisk "Kontynuuj" (znajdziesz  

     się wówczas na stronie głównej platformy WIKAMP, gdzie będzie m.in. widoczny "kafelek" 

     Konkurs matematyczny im. prof. Krysickiego). 

 

 

To kończy proces rejestracji konta. Przechodzimy w sposób płynny do Etapu II - Zgłoszenia 

uczniów do Konkursu. 

 



Etap II 

(zgłoszenie uczniów do Konkursu) 

W tym celu należy: 

 

1. Kliknąć w kafelek "Konkurs matematyczny im. prof. Krysickiego". 

 

2. W sekcji "Zapisywanie samodzielne (student)" wpisz klucz dostępu: konkurs. 

 

3. Użyj aktywności (kliknij) "Zgłoszenie na konkurs w roku 2019" i wypełnij pola formularza  

     zgłoszeniowego danymi zgłaszanych uczniów. 

 

4. Aby zakończyć zapis uczestników kliknij przycisk "Zatwierdź swoją odpowiedź". 

 

 

 

UWAGA! W podanym powyżej procesie rejestracji nauczyciel określił nazwę użytkownika  

i hasło logowania - w opisanych późniejszych krokach nie było konieczności ich użycia  

z uwagi na potwierdzenie rejestracji konta poprzez kliknięcie w link na poczcie email.  

Tym niemniej, jeśli zajdzie potrzeba korekty listy zgłaszanych uczniów (wszystkie pola  

w formularzu zgłoszeniowym należy wpisać raz jeszcze, dane zostaną nadpisane), 

wykonujemy to poprzez wejście na stronę port.edu.p.lodz.pl i zalogowanie się (tym razem  

w panelu po lewej stronie) i powtórzenie kroków z Etapu II. 

 

Platforma WIKAMP będzie wykorzystywana do zapisów na konkurs w kolejnych latach,  

w szczególności będą na niej publikowane wyniki konkursu, dlatego proszę o niezagubienie 

nazwy użytkownika i hasła.  

 

 


