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REGULAMIN TURNIEJU INFORMATYCZNEGO  
 

CELE TURNIEJU 

 Popularyzacja i rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów 
gimnazjum. 

 Rozwijanie współpracy między gimnazjami, a szkołą ponadgimnazjalną 
w naszym regionie. 

 Promocja Technikum Informatycznego oraz popularyzacja stosunkowo nowego 
zawodu – technik informatyk w społeczności lokalnej. 

 Stworzenie klimatu zdrowej rywalizacji w środowisku informatycznym 
i międzyszkolnym.  

 Rozwijanie współpracy między nauczycielami a młodzieżą szkolną.  

ORGANIZACJA 

Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. 

Turniej przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. 

Turniej odbędzie się 18 marca 2014r. o godz. 9.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Szczercowie. 

Zakres programowy turnieju: 

 Systemy operacyjne z rodziny Windows 

 Sieci komputerowe, w szczególności Internet 

 Urządzenia techniki komputerowej (budowa komputera, urządzenia peryferyjne) 

 Podstawy grafiki komputerowej 

 Oprogramowanie użytkowe (m in. Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy 
narzędziowe) 

Organizatorzy Turnieju są odpowiedzialni za poziom merytoryczny i organizację Turnieju 
w szczególności za: opracowanie pytań ustalenie listy zespołów, przyznanie dyplomów 
i nagród, udzielanie informacji związanych z turniejem 

W skład komisji sędziowskiej wchodzą nauczyciele ZSP w Szczercowie: 

 Diana Adasiewicz – przewodniczący  komisji 

 Łukasz Kamiński – członek komisji 

 Krzysztof Palus – członek komisji 
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Dokumentacja Turnieju: pytania, odpowiedzi, listy uczestników i laureatów oraz ich 
nauczycieli przechowywana będzie przez organizatorów. 

Zasady prowadzenia Turnieju reguluje niniejszy Regulamin, w sprawach spornych 
decyduje komisja sędziowska i organizatorzy. 

Decyzje komisji zapadają większością głosów, w przypadku równej liczby głosów 
decydujący głos należy do przewodniczącego komisji. 

PRZEBIEG TURNIEJU 

Eliminacje do turnieju polegają na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru przez 
uczestników. Do finału przejdą 3 osoby, które uzyskają największą ilość punktów.  

Punkty zdobyte w eliminacjach zostaną doliczone do punktacji na początku rundy 
finałowej. 

NAGRODY 

Pierwsze miejsce - cenna nagroda rzeczowa. 

Osoby które przejdą do finału otrzymają Dyplomy oraz nagrody pocieszenia. 

TERMINARZ 

do 7 marca – zgłoszenie chęci udziału w turnieju prosimy wysłać na adres 
diana.adasiewicz@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: dane uczestników oraz 
opiekuna drużyny wraz z telefonem kontaktowym. 

 

18 marca 2014r. 

 

9.15 odprawa uczestników, zajęcie wyznaczonych miejsc oraz powołanie 
członków komisji 

9.30 eliminacje – test 

10.00 przerwa na sprawdzenie prac, w przerwie przewidziano dla 
uczestników Turnieju prezentację Technikum Informatycznego oraz 
zwiedzanie szkoły 

10.30 Finał 

 około godziny 11.30 wręczenie nagród i zakończenie Turnieju 

 
Organizator: 

mgr Diana Adasiewicz  

 


