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REGULAMIN 

I SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

„ MISTRZ KOMPUTERA” 

 w roku szkolnym 2011/2012 

   

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 

Skalmierzycach, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce,  

e-mail: sp-skal@o2.pl, tel.: (62) 762-13-02. 

2. Koordynatorem Konkursu jest nauczyciel matematyki i informatyki mgr Alina 

Stryjak, którego zadaniem będzie m.in. przygotowanie regulaminu Konkursu oraz  

zestawu zadań konkursowych. 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 

4. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Skalmierzycach 30 maja 2012 roku o godzinie 13
00

. 

5. Regulamin,  lista uczestników i wyniki Konkursu będą zamieszczane na stronie 

internetowej Organizatora: www.spskalmierzyce.szkolnastrona.pl 

 

§ 2. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań informatycznych. 

2. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród 

uczniów.  

3. Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów.  

4. Zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności obsługi programów użytkowych. 

5. Wyzwalanie twórczej aktywności za pomocą narzędzi TIK. 

 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu 

  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej (na załączonym 

formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa” - załącznik do Regulaminu) przez uczniów 

wyrażających chęć uczestnictwa w Konkursie w terminie do 25 maja 2012 roku 

drogą elektroniczną na adres e-mail: alinastryjak@poczta.fm. 
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2. Konkurs odbędzie się 30 maja 2012 roku o godzinie 13
00

 w pracowni komputerowej 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Czas trwania 

Konkursu to 60 minut.  

3. Prace konkursowe będą oceniane przez szkolną Komisję Konkursową zgodnie ze 

schematem punktowania. Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego 

Komisji (Koordynatora Konkursu) i dwóch członków  powołanych przez 

Koordynatora Konkursu.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 czerwca 2012 roku na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu: www.spskalmierzyce.szkolnastrona.pl. 

5. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas Szkolnego Festiwalu Nauki. 

 

§ 4. Zakres wiedzy i umiejętności 

 

1. Tworzenie folderów i zapisywanie plików. 

2. Podstawowa obsługa edytora grafiki – Paint  

3. Edytor tekstu – Microsoft Office Word 2007 

Obowiązujące elementy formatowania w edytorze tekstu: 

a. marginesy, 

b. punktory i numeracja, 

c. czcionka (rodzaj, styl, wielkość), 

d. odstępy między wierszami, 

e. wstawianie i formatowanie tabeli, 

f. justowanie, 

g. indeks górny, 

h. wstawianie i formatowanie: obrazu -  Clipart, Autokształt, WordArt. 

4. Arkusz kalkulacyjny – Microsoft Office Excel 2007  

Obowiązujące zadania do wykonania: 

a. wprowadzić dane do arkusza, 

b. obliczyć sumę, różnicę, iloczyn, iloraz, średnią danych, 

c. sformatować dane w tabeli, obramować i wycieniować. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Komisja Konkursowa na bieżąco rozstrzyga wszelkie zgłaszane kwestie sporne.  
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2. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości techniczne uczeń zgłasza w trakcie oraz 

bezpośrednio po zakończeniu pisania konkursu, po odejściu od komputera nie będą  

uwzględniane. 

3. Komisja Konkursowa rozpatruje odwołania dotyczące wyników Konkursu, o ile 

zostały one złożone przed 1 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs. 

Wyniki konkursu przechowywane będę do dnia 29 czerwca roku, w którym 

przeprowadzono konkurs. 

4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

6. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody. 

7. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z 

Koordynatorem Konkursu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

alinastryjak@poczta.fm. 
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