
 

 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 20.11.2007 r. 

 

Regulamin  

I Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas II-III 

oddziałów gimnazjalnych. 

„Potyczki nastoletnich informatyków” 
 

12.12.2017 r. godz. 10.00 

ZSP w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69 

 
Informatyka to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych  

w dzisiejszym świecie. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów różnymi kierunkami 
informatyki, podnoszenie i promowanie umiejętności cyfrowych,  świadomości tego,  

do czego służyć może technologia komputerowa, bezpiecznego korzystania z Internetu  
oraz mediów społecznościowych. 

 

Regulamin konkursu  

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz 

stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia. Konkurs składa się z jednego etapu, ale  

z dwóch części – teoretyczna i praktyczna. 

2. Konkurs kierowany jest dla uczniów klas II – III oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych. 

3. Każda szkoła może wystawić do udziału jeden zespół trzyosobowy. Maksymalna liczba zespołów 

biorących udział w konkursie to 10.  

4. Zespół rozwiązuje zadania praktyczne jako drużyna – czas 180 minut natomiast w części 

teoretycznej, każdy uczestnik działa indywidualnie – czas 45 minut.  

5. O miejscu drużyny w klasyfikacji generalnej, decyduje liczba punktów wszystkich członków 

zespołu + liczba punktów etapu drużynowego. 

6. O miejscu w klasyfikacji indywidualnej, decyduje indywidualna liczba punktów  z części 

teoretycznej + liczba punktów etapu drużynowego. 

7. Zakres wiedzy: Architektura komputerów, Systemy operacyjne: Windows, Linux. Sieci 

komputerowe : Router bezprzewodowy, switch. Podstawy programowania, 

Cyberbezpieczeństwo. 

8. Zgłoszenia do PCEiK w terminie do 4 grudnia 2017 r. na adres poczty organizatora: pceik@pceik.pl 

na załączonej karcie zgłoszeniowej. 

9. Komisja Konkursowa ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, 

oryginalności i jakości rozwiązania. Komisja Konkursowa może zadawać pytania autorom 

projektów.      

10. Miejsce konkursu : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


w Oleśnicy 

11. Do przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową. Skład Komisji 

Konkursowej jest jawny i jest podawany na stronie internetowej konkursu. 

12. Organizatorzy  mogą dokonywać zmian w składzie Komisji Konkursowej w trakcie trwania 

konkursu. 

 

NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Sali 

Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

  


