
 
REGULAMIN 

konkursu informatycznego dla uczniów Gimnazjum w Sztutowie – 
„ Mistrz przedmiotu 2014/2015”.  
 
Organizator - nauczyciele informatyki w Zespole Szkół w Sztutowie.  
 
 
Cele  konkursu 
 
− Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 

własnych zainteresowań informatycznych. 
− Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania 

nowych umiejętności. 
− Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz 

przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia. 
− Promowanie osiągnięć uczniów.  
− Diagnozowanie obecnego stanu wiedzy uczniów.  
 
Ustalenia ogólne 
 

1. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów (zwany konkursem „Mistrz 
przedmiotu”) jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Zespół 
Szkół w Sztutowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.  
3. Konkurs zawiera treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka 

w gimnazjum.  
4. Konkurs będzie prowadzony przez nauczycieli informatyki w Zespole Szkół 

w Sztutowie 
5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań informatycznych 

w formie testu wiedzy oraz zadań praktycznych  z Worda i Excela.  

 
Organizacja Konkursu 

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach w wyznaczonych 
godzinach: 

-test wiedzy – 45 minut 

-praktyczne umiejętności Word – 45 minut 

- praktyczne umiejętności Excel – 45 minut.  

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie Mistrz Klawiatury  

dla uczestników zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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Przebieg Konkursu 

Konkurs jest dwuetapowy. Etapy są niezależne od siebie: I etap – test wiedzy, II 
etap- zadania umiejętności z Excel i Word. Uczestnik musi przystąpić do obydwu 
części.  

Terminarz Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

I etap – test wiedzy 
 
Uczniowie otrzymują test wiedzy składający się z 54 pytań. Rozwiązują go przez 45 
minut w wyznaczonej Sali. Jest to test jednokrotnego wyboru. Uczeń zaznacza 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi.   
Etap ten wyłania mistrza przedmiotu z zakresu teorii informatycznej 
 
II etap – zadania dotyczące umiejętności z programów: Excel i Word. Etap rozbity 
jest na dwa dni (pierwszego dnia uczniowie otrzymują zadania z WORD, które muszą 
wykonać na przygotowanym pliku. Kolejnego dnia uczniowie dostają zadania 
związane z Excel) Każda część trwa 45 minut.  Etap ten odbywa się w pracowni 
komputerowej.  
Etap ten wyłania mistrza przedmiotu z zakresu umiejętności pracy z pakietem 
biurowym. 
 
 
Jeśli uczeń uzyska wysokie noty zarówno z teorii jak i praktyki, uzyskuje tytuł „Mistrza 
przedmiotu z informatyki”. 
 
Podczas udziału w konkursie uczestnicy będą zwolnieni z właściwych zajęć z wpisem 
do dziennika zwolniony /obecny.  
 
Nagrody przewidziane w konkursie 
 
Uczniowie uzyskujący tytuł mistrza przedmiotu otrzymają drobne nagrody rzeczowe 
i dyplomy.  
Dodatkowo „mistrzowie przedmiotu zostaną nagrodzeni szczątkową oceną celującą 
z informatyki.  Udział w konkursie będzie miał również wpływ na ocenę z zakresu 
dodatkowych aktywności ucznia.  
Uczniowie w klasach III gimnazjum, którzy nie mają  zajęć informatyki, a chcą 
sprawdzić swoją wiedzę (np. myślą o technikum informatycznym) za udział 
w konkursie otrzymają pochwałę wpisaną do i-dziennika.  
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Konkursu „Mistrz przedmiotu 2014/2015” 

 
Harmonogram Konkursu 

 
Lp. Zadanie Termin 
1. Wpis uczestników na listę chętnych do udziału 

w konkursie – u nauczycieli informatyki 
  
Do 17 października  

  
I etap – test wiedzy 

  
28 października (wtorek) 
 7 godzina lekcyjna 

 II etap – zadania praktyczne WORD 29 października (środa) 
3 godzina lekcyjna 

 II etap – zadania praktyczne Excel 30 października 
(czwartek) 
7 godzina lekcyjna 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 3  listopada (poniedziałek) 
- apel 
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 Załącznik nr 2 do Regulaminu  
Konkursu „Mistrz przedmiotu 2014/2015” 

Wymagania konkursowe 
 
 
Zagadnienia na część teoretyczną (test): 

1. Elementy zestawu komputerowego: zewnętrzne i wewnętrzne. 
2. Urządzenia wejścia i wyjścia. 
3. Typy licencji oprogramowania. 
4. Znaczniki tekstu w języku html. 
5. Systemy przeliczania liczb w informatyce. 
6. Jednostki miary pojemności pamięci komputera. 
7. Arkusz kalkulacyjny – Excel. 
8. Urządzenia peryferyjne. 
9. Dysk twardy. 
10. Nośniki danych. 
11. Rozszerzenia plików. 
12. Kompresja danych. 
13. System operacyjny: czynności w nim wykonywane. 
14. Grafika rastrowa i wektorowa. 
15. Skróty klawiszowe. 
16. Edytor tekstu –Word. 
17. Rodzaje sieci komputerowych. 
18. Algorytm, schemat blokowy algorytmu. 

 
Zagadnienia na część praktyczną (przy komputerze): 
 

1. Edytor tekstowy – Word. 
2. Arkusz kalkulacyjny – Excel. 
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