
Regulamin konkursu informatycznego 

"Najlepszy informatyk w Elektroniku" 

1. Organizatorami konkursu informatycznego "Najlepszy informatyk w Elektroniku" są nauczyciele 

przedmiotów informatycznych w ZS Nr 9 w Koszalinie: Beata Reterska, Michał Stepuk oraz Tomasz 

Greszata. 

2. Do oceny wykonanych przez uczestników konkursu zadań zostanie powołana Komisja, w skład  której będą 

wchodzić organizatorzy konkursu oraz dodatkowo maksymalnie dwóch innych przedstawicieli grona 

pedagogicznego ZS Nr 9. 

3. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową będą ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZS Nr 9 w Koszalinie. Warunkiem udziału w konkursie 

jest zgłoszenie woli uczestnictwa poprzez pocztę elektroniczną na adres greszata@zs9elektronik.pl 

w terminie do 31 października 2014 r. W zgłoszeniu koniecznie należy podać nazwisko i imię oraz klasę. 

5. Konkurs będzie dotyczył wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu materiału podstawy programowej 

zawodu technik informatyk nr 351203. 

6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

 Etap pierwszy polega na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań testowych. 

 Etap drugi polega na wykonaniu zadań praktycznych przy komputerze. 

7. Etap pierwszy przeprowadzony będzie w dniu 3 listopada 2014 r. Uczniowie otrzymają arkusze papierowe 

składające się z 30 pytań testowych, zamkniętych, z czterema odpowiedziami do wyboru, z których tylko 

jedna odpowiedź będzie właściwa. Czas na rozwiązanie zadań będzie wynosił 40 minut. 

8. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone 4 listopada 2014 r. na szkolnej tablicy na 1 piętrze 

w budynku szkoły oraz na szkolnej witrynie internetowej. 

9. Spośród uczestników etapu pierwszego konkursu do etapu drugiego zakwalifikowanych zostanie 10 

uczniów z najlepszymi wynikami. W przypadku tej samej liczby punktów uczniów z końca listy 10 

najlepszych wyników do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani uczniowie wg następujących kryteriów:  

 pierwszeństwo mają uczniowie klas informatycznych, 

 pierwszeństwo mają uczniowie wyższych klas, 

 pierwszeństwo mają uczennice. 

10. Etap drugi konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 5 listopada 2014 r. w pracowni komputerowej w sali 

nr 32 w ZS Nr 9. Podczas tego etapu uczniowie będą mieli do wykonania kilka zadań praktycznych 

w systemie operacyjnym MS Windows XP Pro. Zadania mogą dotyczyć np. administracji systemem, 

instalacji i konfiguracji usług systemowych, tworzenia witryny internetowej, przetwarzania baz danych, itp. 

Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 80 minut. 

11. Komisja konkursowa w dniu przeprowadzania etapu drugiego oceni wykonane przez uczniów zadania 

i ogłosi wyniki na szkolnej tablicy na 1 piętrze w budynku szkoły oraz na szkolnej witrynie internetowej. 

12. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie łącznych wyników etapu pierwszego i drugiego. 

13. Laureaci konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy. Organizatorzy konkursu nie 

zapewniają nagród rzeczowych. 

14. Przekazanie dyplomów laureatom nastąpi na lekcjach wychowawczych najpóźniej na tydzień po ogłoszeniu 

wyników konkursu. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu. 

16. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.  

 

Osoby do kontaktu:  

 Beata Reterska e-mail: beas@tlen.pl 

 Michał Stepuk e-mail: michalstepuk@wp.pl 

 Tomasz Greszata e-mail: greszata@zs9elektronik.pl 


