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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

POŁĄCZONEGO Z WYSTAWĄ PRAC "Świdnik Cyfrowo” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIDNIKU 

 

1. CELE KONKURSU 

 Celem nadrzędnym konkursu jest promocja informatyki nauczanej w szkołach 

powiatu świdnickiego, zachęcenie do poszerzania wiedzy informatycznej, rozwijania 

umiejętności programistycznych oraz wyszukiwania informacji. 

 

2. OPIS KONKURSU 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z powiatu 

świdnickiego. Maksymalnie troje uczniów z jednej placówki może przystąpić do konkursu.  

Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest wypełnienie przez nauczyciela 
formularza zgłoszeniowego.  

Link do formularza: https://forms.gle/PFipqWymJseDF9p59 

wraz z załączonymi oświadczeniami. 

 Udział w konkursie (online) polega na wypełnieniu testu sprawdzającego ogólną 
wiedzę informatyczną oraz wiedzę praktyczną. Na obie części przewidziane jest w sumie 
30 minut.  

Link do konkursu: https://forms.gle/pV4fDSRVq3E99CGc7 

Odblokowanie linku nastąpi w momencie rozpoczęcia się konkursu. 

 

 Zagadnienia obowiązujące na konkursie: 

 - historia informatyki 

 - komputery i ich budowa 

 - urządzenia peryferyjne 

 - systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe 

 - sieci komputerowe i bezpieczeństwo 

 - nowości technologiczne 

 - Internet i wyszukiwanie informacji 

 - programowanie wizualne 

https://forms.gle/PFipqWymJseDF9p59
https://forms.gle/pV4fDSRVq3E99CGc7


3. HARMONOGRAM KONKURSU 

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi oświadczeniami uczniów 
należy przesłać do 23 kwietnia 2021r.. 

 Konkurs rozpocznie się 30 kwietnia 2021r. o godzinie 17:00. Dokładnie o godzinie 
17:30 dostęp do konkursu zostanie zablokowany i przesłanie odpowiedzi/prac nie będzie już 
możliwe. 

Przesłanie przez organizatora wyników konkursu uczniów, którzy zajęli 1, 2 i 3 

miejsce, do poszczególnych szkół nastąpi 7 maja 2021r.. Wyniki wraz z terminem rozdania 

nagród przesłane będą drogą elektroniczną. 

W przypadku wyrównanej punktacji lub stwierdzenia niezgodności, odbędzie się 

dodatkowy etap, szczegóły zostaną przesłane nauczycielom danych placówek. 

 

4. NAGRODY 

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

5. KOMISJE KONKURSOWE 

W skład komisji konkursowych oceniających prace uczestników konkursu wchodzą 

nauczyciele informatyki I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. Decyzja komisji 

konkursowych jest ostateczna i nie podlega zmianie. 


