REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
#rok szkolny 2013/2014#

SPOSÓB UDZIAŁU W KONKURSIE, KRYTERIA KWALIFIKACJI DO
DALSZYCH ETAPÓW, WARUNKI UZYSKANIA TYTUŁÓW FINALISTY
I LAUREATA ORAZ TERMINY I MIEJSCE KONKURSU

1.

ETAP PIERWSZY – ELIMINACJE
Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane na stronie
internetowej i przesłaniu wraz z wypełnioną kartą odpowiedzi.
1.1. Uczestnik odpowiada na 20 pytań konkursowych.
Pytania

oraz

karta

odpowiedzi

zostaną

opublikowane

na

stronach

internetowych:
www.lo4.szczecin.pl
www.cen.edu.pl
www.lowalcz.pl
w dniu 03 grudnia 2013r. (wtorek)
1.2. Czytelnie, pismem drukowanym wypełnia kartę odpowiedzi.
Nieczytelnie lub błędnie wypełnione karty zostaną odrzucone i dyskwalifikują
uczestnika z konkursu.
1.3. W tym etapie zamieszczone są wyłącznie pytania z dokładnie jedną poprawną
odpowiedzią. Za poprawnie udzieloną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden
punkt.
1.4. Wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres

konkurs_sp@wp.pl
w

temacie

emaila

do

19

„KONKURS

grudnia

2013r.,

umieszczając

INFORMATYCZNY

SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH”.
Uczestnicy, którzy prześlą karty odpowiedzi po terminie nie wezmą udziału
w konkursie.

Lista uczestników
zamieszczona

na

z punktacją uzyskaną w tym etapie
stronach

internetowych:

konkursu zostanie

www.lo4.szczecin.pl

oraz

www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl 08 stycznia 2014r.
1.5. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają co
najmniej osiemnaście punktów.
Informacja o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz
miejscu i terminie drugiego etapu zostanie zamieszczona na stronach
internetowych: www.lo4.szczecin.pl oraz www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl
08 stycznia 2014r.

2.

ETAP DRUGI – ELIMINACJE REJONOWE
Polega na rozwiązaniu zadań testowych.
2. 1. Uczestnik rozwiązuje test składający się z 30 pytań konkursowych.
2. 2. Czas trwania testu 45 minut.
2. 3. Eliminacje rejonowe odbędą się 13 lutego 2014r. (czwartek) o godzinie 12:00
2. 4. Dla okręgu Szczecin – w Gimnazjum nr 14 w Szczecinie i ewentualnie w STO
w Szczecinie.
2. 5. Dla okręgu Koszalin – w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie.
2. 6. Dla okręgu Wałcz – w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu.
2. 7. Dla okręgu Myślibórz, Pyrzyce, Chojna, Gryfino – w ZS w Gryfinie.
2. 8. W etapie rejonowym uczestnik wypełnia test poprzez zaznaczenie poprawnej
odpowiedzi X. W pytaniach może być tylko jedna poprawna odpowiedź.
Pytania testowe posiadają różną wagę (pytania ze znakiem

*

są szczególnie

ważne), za błędnie, niedokładnie udzielone odpowiedzi lub ich brak uczestnik
może otrzymać punkty ujemne.
2. 9. Nieczytelnie wypełniony test dyskwalifikuje uczestnika z etapu rejonowego
konkursu.
Lista uczestników z punktacją uzyskaną w etapie rejonowym konkursu zostanie
zamieszczona

na

stronach

internetowych:

www.lo4.szczecin.pl

oraz,

www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl 21 lutego 2014r.
2. 10. W etapie rejonowym zostanie wyłonionych 50 półfinalistów, którzy otrzymali
największą liczbę punktów.

Lista półfinalistów zostanie opublikowana na stronach internetowych:
www.lo4.szczecin.pl oraz www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl 21 lutego 2014r.
3.

ETAP TRZECI – PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
Polega na wykonaniu pracy na zadany temat w programie SCRATCH (wersja 1.4).
Temat pracy podany zostanie 21 lutego 2014r. wraz z listą półfinalistów.
Uczniowie, którzy zakwalifikują się do półfinału
będą musieli napisać program w terminie do 5
marca 2014r. i przesłać go pocztą elektroniczną na
adres: konkurs_sp@wp.pl
Jury trzeciego etapu stanowią eksperci Fundacji
Wolnego i Otwartego Oprogramowania, którzy
dokonają oceny prac nadesłanych przez uczestników
konkursu.
Z

nadesłanych

prac

Komisja

Konkursowa

wybierze 32 najlepsze, których autorzy zostaną zakwalifikowani do finału
konkursu. Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie opublikowana na stronach
internetowych: www.lo4.szczecin.pl oraz www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl
15 marca 2014r.
Bezpłatną wersję programu można pobrać ze strony http://scratch.mit.edu/

4.

ETAP CZWARTY – FINAŁ WOJEWÓDZKI
Polega na rozwiązaniu zadań praktycznych z użyciem komputera.
4.1 Finał wojewódzki odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
21 marca 2014r. o godzinie 12:00.

4.2 Uczestnik będzie musiał rozwiązać finałowe zadania przy użyciu komputera.
Czas na rozwiązanie zadań: 90 minut.
4.3 Zadania praktyczne z użyciem komputera mają różną wagę. Na komputerach
zainstalowane będą: Windows 7, Microsoft Office, OpenOffice, Scratch, GIMP.
4.4 Uczestnik pracuje na wyznaczonym komputerze.
4.5 Za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję
konkursową z adnotacją w protokole konkursowym etapu wojewódzkiego.
Lista uczestników z punktacją uzyskaną w finale wojewódzkim konkursu
zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.lo4.szczecin.pl oraz
www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl 31 marca 2014r.
4.6 W finale zostanie wyłonionych 10 laureatów, którzy zdobyli największą liczbę
punktów.
4.7 Laureatom i finalistom zostaną wręczone zaświadczenia, a nauczycielom,
opiekunom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu listy gratulacyjne,
które wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu w IV
Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie 10 kwietnia 2014r. o godzinie 13:00.

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS KONKURSU:
Treści zadań konkursowych wiedzy informatycznej obejmują i poszerzają treści
podstawy programowej.
1.

Systemy operacyjne,

2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem,

3.

Urządzenia wejścia i wyjścia,

4.

Zasada działania komputera, przeliczanie liczb w systemach DEC i BIN,

5.

Ochrona praw autorskich, etyka pracy z komputerem,

6.

Edytor tekstu,

7.

Edytor graficzny,

8.

Arkusz kalkulacyjny,

9.

Prezentacje multimedialne,

10. Multimedia, fotografia cyfrowa,
11. Sieci komputerowe,
12. Historia komputerów,
13. Dodatkowo w półfinale wojewódzkim – trzeci etap: Programowanie w Scratch,

INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJI KONKURSU
1.

Organizatorem konkursu jest zespół piętnastu nauczycieli informatyki,
matematyki i zajęć komputerowych pracujących w placówkach oświatowych
województwa zachodniopomorskiego. Koordynatorem całości prac jest Błażej
Gruszczyński – nauczyciel informatyki z IV Liceum Ogólnokształcącego w
Szczecinie.

2.

Do obowiązków Koordynatora Konkursu Informatycznego dla Szkół
Podstawowych należy:
- powołanie Komisji Konkursowych dla poszczególnych etapów konkursu,
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem i organizacją poszczególnych
etapów konkursu,
- zatwierdzenie i zapieczętowanie zadań konkursowych na poszczególne
etapy konkursu,
- zatwierdzenie protokołów konkursowych poszczególnych etapów konkursu
szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego,
- sporządzenie zbiorczego protokołu konkursowego po zakończeniu
konkursu.

3.

Do obowiązków Rejonowej, Półfinałowej i Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
należy:
- prawidłowa organizacja i nadzór nad przebiegiem poszczególnych etapów
konkursu,
- opracowanie i przygotowanie pytań konkursowych etapu szkolnego,
zapieczętowanych zadań testowych etapu rejonowego, zapieczętowanych
zadań praktycznych zadań finałowych przez poszczególne komisje,
- ocena prac konkursowych poszczególnych etapów konkursu przez
poszczególne komisje,
- sporządzenie list uczestników z punktacją uzyskaną w poszczególnych
etapach konkursu przez poszczególne komisje,
- sporządzenie list finalistów i laureatów konkursu przez poszczególne
komisje,
- sporządzenie protokołu konkursowego z eliminacji szkolnych, rejonowych
i wojewódzkich
- przekazanie protokołów i prac uczniów oraz arkuszy oceniania z finału
wojewódzkiego Koordynatorowi Konkursu Informatycznego dla Szkół
Podstawowych.

4.

Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie. Osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin
konkursu oraz wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku na zdjęciach,
które mogą zostać opublikowane w prasie, na stronach WWW, telewizji, itp. Brak
zgody musi zostać wyrażony pisemnie, listem poleconym na adres IV LO w
Szczecinie, w terminie do 05.01.2014r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w terminach przeprowadzania
poszczególnych etapów konkursu. Uczestnicy konkursu o ewentualnych
zmianach będą informowani na stronach internetowych: www.lo4.szczecin.pl

oraz www.cen.edu.pl i www.lowalcz.pl. Organizatorzy dołożą wszelkich starań,
aby pozyskać dla laureatów konkursu jak najciekawsze nagrody od sponsorów.
Już teraz możemy zapewnić, że wśród nagród jest zestaw MOBOT ufundowany
przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania:
5.

Partnerami Konkursu są:
Towarzystwo Miłośników Czwórki "Szczypawka"
Stowarzyszenie Społeczne
ul. Św. Kingi 2 71-032 Szczecin
BANK POCZTOWY SA
Nr konta: 76 1320 1830 3176 6894 2000 0002
TMC „Szczypawka” udostępni swoje konto wszystkim chętnym do dokonania
wpłaty na rzecz zakupu nagród dla laureatów konkursu.
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Ul. Staszica 25/8
60-524 Poznań
Tel.: +48 61 6243474, 61 6232536, 61 6243441
www.fwioo.pl
email: info@fwioo.pl
Lista dyskusyjna: https://listy.fwioo.pl/lists/listinfo/fwioo

Szczypawka wszystkich serdecznie pozdrawia

