
 

 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 22.10.2019 r. 

PCEiK.MDK.4390.46.2019 

Regulamin  
IV Powiatowego Konkursu Informatycznego  

dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych  

„Potyczki nastoletnich informatyków” 

 
 

6.12.2019 r. godz. 09.00 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

 
ORGANIZATOR: 

 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

 Autor zadania konkursowych -   Stanisław Lota – Dolnośląska Szkoła Wyższa 

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, ugruntowanie świadomości,  

do czego służyć może technologia komputerowa, uczenie bezpiecznego korzystania                    

z Internetu oraz mediów społecznościowych. 

 

I. REGULAMIN KONKURSU  

1. Każda szkoła podstawowa może wystawić do udziału w konkursie maksymalnie 2 uczniów. 

2. Konkurs składa się z etapu teoretycznego. 

3. Czas trwania konkursu - 60 minut.   

4. Uczestnicy rozwiązują test, który składać się będzie z 50 pytań testowych.  

5. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje indywidualna liczba punktów każdego ucznia.  

6. Zakres wiedzy:  

 architektura komputerów,  

 systemy operacyjne: Windows, Linux, macOS, 

 sieci komputerowe: Router bezprzewodowy, switch, technologie sieciowe, 

 podstawy programowania w językach C++,  

 cyberbezpieczeństwo, 

 bazy danych, 

 Internet oraz media społecznościowe. 

7. Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeniowej należy przesłać  do dnia 29 listopada 2019 r.          

na adres: pceik@pceik.pl 

8. Miejsce konkursu: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,   ul. Wojska   Polskiego   56 

9. Uczniów  ocenia komisja konkursowa powołana przez dyrektora PCEiK.  

 

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/


 

II. NAGRODY 

Nagrody   za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną   wręczone 16 czerwca    2020 r.                                    

w Sali Widowiskowej BiFK  w Oleśnicy podczas uroczystej Gali PCEiK . 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

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

niniejszego regulaminu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Karta zgłoszeniowa. 

2. Oświadczenie rodziców w sprawie RODO. 

 

  


