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IV POTYCZKI 
INFORMATYCZNE 

UCZNIÓW GIMNAZJUM  
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

POWIATU POLKOWICKIEGO  

REGULAMIN 

1. CEL: 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.  

Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz 
umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy  
i umiejętności z zakresu informatyki. 

Integracja społeczności szkolnej oraz środowiska edukacyjnego Powiatu 
Polkowickiego. 

 

2. UCZESTNICY: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego.  
 

3. WARUNEK UCZESTNICTWA: 

Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest nadesłanie formularza  
zgłoszeniowego wypełnionego, opatrzonego pieczęcią szkoły i podpisem 
dyrektora w terminie do 30 stycznia 2016r. na adres:  

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego  
ul. Targowa 1 59-101 Polkowice 

z dopiskiem KONKURS "IV POTYCZKI INFORMATYCZNE UCZNIÓW GIMNAZJUM  

I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU POLKOWICKIEGO " – zgłoszenie 

 

4. ORGANIZATOR: 

POTYCZKI INFORMATYCZNE organizowane są przez POPPPiDM  

w Polkowicach przy współpracy z zespołem  nauczycieli informatyki 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu polkowickiego. 
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5. MIEJSCE: 

POTYCZKI INFORMATYCZNE organizowane są w dwóch etapach.  

1) Etap I „Szkolny”  

2) Etap II „Międzyszkolny”- finał odbędzie się w maju  2016r. Szczegółowa 
data oraz miejsce organizacji potyczek powiatowych zostaną podane 
zainteresowanym szkołom w terminie późniejszym. 

 

6. CZAS: 

Etap szkolny powinien odbyć się do 15 marca 2016r.  Do 30 marca 2016r. 
opiekunowie powinni przesłać protokół z etapu szkolnego oraz listę 

zakwalifikowanych uczniów (6 uczniów z danej szkoły) na adres 
b.dudziak@polkowice.edu.pl (wg wzoru).   

 

7. PRZEBIEG KONKURSU – ETAP SZKOLNY: 

Do pierwszego etapu konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Etap I ma na celu wyłonienie 

reprezentantów do drugiego etapu konkursu, międzyszkolnego. 

Do etapu II „Międzyszkolny”- finał przystępują uczniowie reprezentujący 
dane szkoły – tworzą międzyszkolną drużynę, która obiera sobie nazwę 

i składa się z jednego reprezentanta każdej z placówek biorących udział  
w potyczkach – przydział do drużyny następuje poprzez losowanie.  

 

8. PRZEBIEG KONKURSU – ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 

 Etap II składa się z części praktycznej. Drużyna ma do dyspozycji 2 
stanowiska komputerowe i rozwiązuje zadania z wykorzystaniem 

odpowiedniego oprogramowania. Ponadto drużyna przystępuje 
również do testu on-line, składającego się z pytań zamkniętych, na 
których rozwiązanie drużynom zostanie przydzielony określony czas 

Każdy zawodnik bierze udział indywidualnie w teście i uzyskane 
punkty stanowią składową sumy punktów uzyskanych przez 

drużynę. 

Uzyskane miejsce w klasyfikacji po teście zostanie przełożone na 
ogólną punktację po etapie II, np. jeśli w etapie II startowało 6 

drużyn, to: 

 za I miejsce komisja przyznaje 6 pkt. 

 za II miejsce – 5 pkt. 

 za III miejsce – 4 pkt. 

 za IV miejsce – 3 pkt. 

 za V miejsce – 2 pkt. 

 za VI miejsce – 1 pkt. 
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9. POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

Za prawidłowy przebieg olimpiady odpowiedzialna jest Komisja 
Konkursowa w składzie:  

Członkowie: Nauczyciele – koordynatorzy konkursu w poszczególnych 

placówkach, które biorą udział w konkursie 

Przewodnicząca: Bożena Dudziak – doradca metodyczny POPPPiDM  
w Polkowicach;  

10. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
UCZESTNIKÓW: 

Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów – Urządzenia Techniki 

Komputerowej, Sieci i Systemy Operacyjne;  

Na część praktyczną składają się zadania z następujących zagadnień: 

 ZADANIE 1 - Arkusz kalkulacyjny (Excel 2007) – zakres 

tematyczny: formatowanie komórek, stosowanie wzorów  
i formuł, graficzna prezentacja danych w postaci wykresów; 

 ZADANIE 2 - Grafika komputerowa (Gimp ) – zakres tematyczny: 
zmiany właściwości obiektu, kadrowanie, skalowanie, 
umiejętności selekcjonowania, korzystanie z formatów 

graficznych; 

 ZADANIE 3 - Narzędzia do tworzenia strony (HTML - Notepad++) 

– zakres tematyczny: formatowanie tekstu, tworzenie list, 
tworzenie nieskomplikowanych tabel, wstawianie hiperłączy, 
osadzanie elementów graficznych; 

 ZADANIE 4 - Algorytmika (bez umiejętności implementacji  
w konkretnym języku programowania) – zakres tematyczny: 
znajomość algorytmów klasycznych oraz umiejętność 

rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 

 ZADANIE 5 - Konfiguracja sieci – podstawy adresowania  

i podsieci protokołu TCP/IP 

 ZADANIE 6 - Zadanie niespodzianka  

 

10. ZADANIA KONKURSOWE I ZASADY OCENY PRAC: 

Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna 

jest Komisja Konkursowa. W przypadku uzyskania tej samej ilości 
punktów przez kilka drużyn o zwycięstwie w konkursie zadecyduje 

dogrywka.  

Decyzja Powiatowej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 

 

11. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

 nagrody książkowe dla zwycięzców,  
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 dyplomy za udział w konkursie.  

Ponadto konkurs ma charakter „olimpijski”, wobec tego drużyna, która 

zajmie:  

I miejsce zostanie nagrodzona złotymi medalami,  

II – srebrnymi medalami,  

III - brązowymi.  

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                             
Bożena Dudziak e-mail: b.dudziak@polkowice.edu.pl  
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IV POTYCZKI INFORMATYCZNE  
UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH  
POWIATU POLKOWICKIEGO 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA 

 
 

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA KOORDYNATORA 

SZKOLNEGO ETAPU 

 

 

 

 

 

ADRES e-mail SZKOŁY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 
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IV POTYCZKI INFORMATYCZNE  
UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH  

POWIATU POLKOWICKIEGO 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO 

 

LP Imię i nazwisko  ucznia 

reprezentującego szkołę  

w etapie powiatowym  

Klasa 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 koordynatora 

1   

 

2   

3   

4   

5    

6    

Data etapu 

szkolnego 

konkursu: 

 
Ilość uczniów zainteresowanych 

konkursem na etapie szkolnym 
 

 

Sprawozdanie opracował/-ła: ………………………………………………………. 


