
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PROGRAMISTYCZNEGO 

„Najlepszy w kodowaniu” 

o Puchar Prezesa firmy Transition Technologies S.A. 

 

1. Dla kogo: Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie oraz jego 

tegorocznych absolwentów. 

 

2. Kiedy i gdzie: 09 czerwca 2016 r. w naszej szkole. 

 

3. Cel: Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów naszej szkoły programowaniem. Zadania 

konkursowe mają na celu pobudzać myślenie algorytmiczne i zachęcać do poszukiwania 

oryginalnych i efektywnych rozwiązań. 

 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie: Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres 

konkursnwk@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko i klasę. Termin przesłania 

zgłoszenia mija 05 czerwca 2016 r. 

   

5. Zasady konkursu: Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to test zawierający 30 pytań 

zamkniętych. Czas na jego wykonanie - 30 minut. Drugi etap polega na wykonaniu 3 zadań 

programistycznych o różnym stopniu trudności w jednym z języków programowania: C/C++, Java 

w czasie 60 minut. Oceniana jest zarówno funkcjonalna poprawność programów, jak i styl 

programowania. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów brany będzie 

pod uwagę czas realizacji zadań. 

 

6. Warunki przeprowadzenia konkursu: Każdy uczestnik konkursu podczas drugiego etapu ma 

do dyspozycji stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem C/C++, Java 

bez dostępu do Internetu. 

 

7. Nagrody: Za zajęcie I miejsca uczestnik otrzymuje Puchar Prezesa firmy Transition Technologies S.A. 

oraz nagrodę w postaci miesięcznego stażu szkoleniowego w firmie (termin odbycia stażu: sierpień 

2016 r.). Za zajęcie II miejsca uczestnik otrzymuje trzydniowe szkolenie z programowania w firmie TT 

(1 dzień - 8 godzin). III miejsce to jednodniowe szkolenie z programowania w firmie TT. Istnieje 

możliwość przyznania dodatkowych nagród. Rynkowa wartość poszczególnych nagród może być 

określona na podstawie kosztu 1 dnia szkolenia grupowego IT, który dla szkoleń autoryzowanych 

wynosi nie mniej niż 500 zł za dzień kursu.  

 

8. Zmiany w regulaminie: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów regulaminu. 

Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem i zgodą na regulamin konkursu. 

 

9. Zadania programistyczne wykonane podczas konkursu przechodzą na własność organizatorów. 

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 


