




Cyber Skiller Challenge Poland to Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy i Praktycznych Umiejętności 

w Dziedzinie Cyberbezpieczeństwa. Celem konkursu jest 
szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy

 o cyberbezpieczeństwie. Obudź w sobie pasję, otwórz 
możliwości kariery zawodowej i daj sobie szansę zmierzyć 

się z innymi. W konkursie wyłonimy największe polskie 
talenty w tej dziedzinie.



informacje ogólne 

Platforma CyberSkiller 

W przeprowadzeniu konkursu zostanie wykorzystana 
autorska platforma przeznaczona do edukacji 
najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, 
która została opracowana przez kierownika Katedry 
Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej oraz Profesora Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie - 
dra hab. Bogdana Księżopolskiego.



Chcesz dołączyć do grona uczestników konkursu CyberSkiller Challenge 
Poland? Stanąć do Rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny Cybersec w 
kraju? W tym celu: 
• Wejdź na stronę cscs.pl i kliknij w baner rejestracji dla ucznia; 
• Wypełnij formularz rejestracyjny, jeśli jesteś niepełnoletni poproś 
swojego rodzica/opiekuna o wypełnienie formularza; 
• Po wypełnieniu formularza drogą mailową otrzymasz od nas 
potwierdzenie rejestracji oraz instrukcję dalszego postępowania w 
ramach uczestnictwa w konkursie; 
• Rejestracja będzie możliwa w dniach od 5.10.2021 do 30.11.2021.







Materiały edukacyjne
W ramach przygotowania się do pierwszego etapu na stronie cscs.pl 
dostępne są materiały teoretyczne. Ich zakres pokrywać będzie się w 80% z 
pytaniami testowymi w pierwszym etapie.
• Pobierz materiały ze strony cscs.pl;
• Zapoznaj się i przeanalizuj materiały konkursowe, wiedza w nich zawarta 
pozwoli osiągnąć Ci jak najlepszy wynik w teście konkursowym; 
• W przypadku pytań dotyczących materiałów, skontaktuj się z 
nauczycielem koordynującym działania konkursowe w Twojej szkole.





Pamiętaj, że test konkursowy będzie synchronizowany przez platformę 
CyberSkiller i odbędzie się równocześnie we wszystkich zgłoszonych 
placówkach w całej Polsce. Na rozwiązanie testu będziesz miał 60 min. 
Test odbędzie się 14.12.2021 r. w godzinach 08.00 - 10.00. W celu 
przygotowania się do testu:







Wyniki Testu zostaną przesłane Uczestnikowi na wskazany przez 
niego adres e-mail, nie później niż do czternastu dni od udziału 

w Teście. Uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami pod 
przewodnictwem koordynatora stworzą reprezentację szkoły 

w etapie wojewódzkim. 







Zapoznaj się z tematyką, której będą dotyczyć pytania konkursowe.



rozwiązanie testu będziesz miał 60 min. Test odbędzie się 08.03.2022
w godzinach 08.00 - 10.00. W celu przygotowania się do testu:



Dostęp do wszystkich zadań będzie miał każdy członek Zespołu 
za pośrednictwem swojego indywidualnego konta na platformie CyberSkiller. 
Wystarczy, że jeden członek Zespołu rozwiąże zadanie poprawnie, a punkty 
do zdobycia w ramach tego zadania zostaną zdobyte przez Zespół. Punkty 
za zadanie może zostać zaliczone tylko raz. Warto podzielić się zadaniami tak, 
żeby w jednym czasie każdy członek Zespołu zajmował się innym zadaniem, 
w ramach tematyki, w której czuje się najlepiej. 

Właściwa strategia jest ważnym elementem rozwiązywania zadań w formie 
CTF, dlatego powyższe rozwiązania potraktujcie jako sugestię i pamiętajcie, 
że macie dowolność w obraniu drogi do jak najlepszego wyniku.



Wyniki zostaną przesłane członkom zespołu na wskazany przez opiekuna 
adres e-mail po zakończeniu rozwiązywania zadań, nie później niż do 

czternastu dni od udziału w teście. Na stronie WWW cscs.pl 
opublikowane zostaną wyniki trzech najlepszych szkół z każdego regionu. 
Do etapu finałowego awansuje tylko jedna najlepsza drużyna z każdego 

województwa. 16 najlepszych drużyn w kraju zmierzy się w Wielkim Finale 
CyberSkiller Challenge Poland CTF Online.





Ostatni etap, w którym weźmie udział 16 najlepszych drużyn, po jednej
z każdego województwa, odbędzie się w formie online według przyjętej 
na całym Świecie formuły CTF. Etap trzeci będzie polegał na rozwiązaniu 
zadań praktycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy na kilka 
tygodni przed planowanym terminem etapu trzeciego otrzymają dostęp 
do Platformy CyberSkller, dzięki któremu będą mieli możliwość 
przygotowania się do finałowych zadań. Ten etap będzie testował praktyczną 
wiedzę uczestników. Wykorzystajcie czas przed nim na zbieranie wiedzy 
i opracowanie taktyki rozwiązania konkursowych wyzwań.



Etap odbędzie się dnia 31.05.2022 w formie online, według formuły CTF 
(ang. Capture the Flag). Finał konkursu zostanie przeprowadzony przy 
pomocy platformy CyberSkiller i odbędzie się równocześnie we wszystkich 
16 szkołach, które zakwalifikowały się do Wielkiego Finału. Dalsze szczegóły 
dotyczące wydarzenia będą przekazane drogą mailową po II Etapie 
konkursu.W celu przygotowania się do Finału:
• Potwierdź z nauczycielem prowadzącym dostępność sali
komputerowej;
• W dniu Wielkiego Finału staw się we wcześniej w umówionej
sali, przygotuj stanowisko, zaloguj się na platformę.



Będzie polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu 
cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem platformy CyberSkiller. 
Na rozwiązanie zadań w ramach Etapu trzeciego każdy z Zespołów będzie 
miał 180  minut.



I miejsce – 3 Złote Indeksy Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych w Warszawie dla członków zespołu oraz 2000 zł dla 
każdego członka zespołu oraz opiekuna do wykorzystania na interaktywne 
kursy informatyczne w sklepie CyberSkiller;
II miejsce – 2000 zł dla każdego członka zespołu oraz opiekuna do 
wykorzystania na interaktywne kursy informatyczne w sklepie CyberSkiller; 
III miejsce – 1000 zł dla każdego członka zespołu oraz opiekuna do 
wykorzystania na interaktywne kursy informatyczne w sklepie CyberSkiller.

Szkoły, do których uczęszczają uczniowie wchodzący w skład zespołów 
zdobywających I,II i III nagrodę, otrzymają nieodpłatnie 500 godzin 
dostępu do platformy CyberSkiller, które mogą zostać wykorzystane przez 
uczniów i nauczycieli w danej szkole. Ponadto otrzymają roczny dostęp 
do pakietu min. 50 szkoleń e-learningowych “Pakiet OPEN dla ceniących 
elastyczność”, w postaci nagranych webinarów dostępnych na platformie 
„e-Akademia ORKE – zarządzanie rozwojem szkoły i nauczyciela". 




