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VII MAŁA OLIMPIADA 

INFORMATYCZNA  

REGULAMIN 

 

 

1. CEL: 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

 Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.  

 Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz 

umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

 Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

 Przyczynienie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego 

stopnia.  

 Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy  

i umiejętności z zakresu informatyki. 

1. UCZESTNICY: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  

2. ORGANIZATOR: 
Mała Olimpiada Informatyczna organizowana jest przez POPPPiDM  

w Polkowicach przy współpracy z zespołem nauczycieli przedmiotów 

informatycznych powiatu polkowickiego. 

3. WARUNEK UCZESTNICTWA: 

Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest nadesłanie 

formularza zgłoszeniowego wypełnionego, opatrzonego  pieczęcią 

szkoły i podpisem dyrektora  w terminie do 30 stycznia 2017r. na 

adres:  

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 

ul. Targowa 1 59-101 Polkowice 

z dopiskiem  

KONKURS "VII Mała Olimpiada Informatyczna" zgłoszenie 

4. MIEJSCE i CZAS: 

Olimpiada organizowana jest w dwóch etapach. 

1) Etap I „Szkolny” – organizowany w zgłoszonych placówkach w terminie do  

15 marca 2017r. 

2) Etap II „Międzyszkolny”- finał odbędzie się w terminie do końca 

kwietnia 2017r. w siedzibie POPPPiDM w Polkowicach – 

szczegółowy termin zostanie podany zgłoszonym szkołom. 

 

Również do 15 marca 2017r opiekunowie powinni przesłać listę 

zakwalifikowanych uczniów (3 uczniów z danej szkoły tworzy drużynę 

reprezentującą daną szkołę) na adres b.dudziak@polkowice.edu.pl  

(wg wzoru).   

mailto:b.dudziak@polkowice.edu.pl
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LP  

Imię i nazwisko    

 

 

Klasa Nazwa i adres szkoły 
Nazwisko nauczyciela 

koordynatora 

1.    

  2.    

3.    

 

5. PRZEBIEG KONKURSU – ETAP SZKOLNY: 

Do pierwszego etapu konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI. 

Etap I ma na celu wyłonienie reprezentantów do drugiego etapu konkursu, 

międzyszkolnego. 

6. PRZEBIEG KONKURSU – ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 

Ten etap składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna 

polega na udzieleniu odpowiedzi na zadania testowe. Na część praktyczną składają się 

zadania z wykorzystaniem następujących programów użytkowych: edytor Paint, 

edytor tekstów Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program PowerPoint. 

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

Za prawidłowy przebieg olimpiady odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa  

w składzie:  

Członkowie:  Opiekunowie uczniów zgłoszonych do konkursu 

Przewodnicząca: Bożena Solecka – doradca metodyczny POPPPiDM w Polkowicach. 

8. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW: 

 Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów:  

budowa komputera; urządzenia peryferyjne; 

 Edytor tekstu:  

wprowadzanie i formatowanie tekstu; podział teksu na strony i kolumny; tworzenie i 

formatowanie tabel; osadzanie i formatowanie elementów graficznych; wyszukiwanie 

i zamiana fragmentów tekstów; formatowanie nagłówków i stopek; 

 Arkusz kalkulacyjny:  

formatowanie komórek (format, czcionki, krawędzie, wypełnienie, wyrównanie, 

scalanie); obliczanie wartości wyrażeń; zastosowanie podstawowych funkcji 

matematycznych (np. sumowanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); funkcje 

statystyczne (np. średnia arytmetyczna, maksimum, minimum) tworzenie, edycja i 

formatowanie wykresów (np. przygotowanie danych do tworzenia wykresów, 

tworzenie wykresów standardowych i niestandardowych;  

 Edytor Paint:  

wykorzystanie narzędzi do tworzenia i edycji rysunku; odczytywanie rysunku z pliku, 

modyfikacja i zapis zmian; przekształcanie obrazu; 

 PowerPoint:  

projektowanie slajdu, osadzanie tekstu i grafiki, animacja elementów osadzonych na 

slajdzie, przejścia między slajdami,  dodawanie elementów dźwiękowych do 

prezentacji, przygotowanie prezentacji do pokazu, pokaz. 
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10. ZADANIA KONKURSOWE I ZASADY OCENY PRAC: 

Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja 

Konkursowa. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku 

uczestników o zwycięstwie w konkursie zadecyduje dogrywka.  

Decyzja Powiatowej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

10. NAGRODY: 

Konkurs ma charakter „olimpijski”, wobec tego drużyna, która zajmie:  

I miejsce zostanie nagrodzona złotymi medalami,  

II – srebrnymi medalami,  

III - brązowymi.  

Ponadto Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach ufundował Puchar Przechodni Małej 

Olimpiady Informatycznej, który zwycięska drużyna przechowuje w szkole do 

następnych rozgrywek. Przekazanie pucharu przechodniego danej szkole nastąpi na 

XIV Gali Laureatów Konkursów Powiatowych. 
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VII MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA  

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA KOORDYNATORA 

SZKOLNEGO ETAPU 

 

 

 

 

 

 

TELEFON/EMAIL DO KONTAKTU: 

 

 

 

  

ADRES e-mail SZKOŁY 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY 
 

 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

VII MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA  

 

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO 

 

LP Imię i nazwisko  ucznia 

reprezentującego szkołę  

w etapie powiatowym  

Klasa 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 koordynatora 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

Data etapu 

szkolnego 

konkursu: 

 
Ilość uczniów zainteresowanych 

konkursem na etapie szkolnym 
 

 


