
Cz. 1. Ogłoszenie/regulamin 

      

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 
organizuje w roku szkolnym 2009/2010 

II KONKURS INFORMATYCZNY e-uczeń 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego, 

chełmskiego i tomaszowskiego 

Celem konkursu jest:  

 rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,  

 przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,  

 rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.  

 

Zakres konkursu  
Konkurs zawiera treści podstawy programowej dotyczące:  

 znajomości i posługiwania się sprzętem,  

 znajomości podstawowych operacji systemowych,  

 rozwiązywania problemów za pomocą programów użytkowych: edytor tekstu, edytor 

grafiki, program do tworzenia prezentacji,  

 społecznych i etycznych aspektów rozwoju informatyki.  

 

Organizacja konkursu  
1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach.  

3. Pierwszy etap jest korespondencyjny i polega na przesłaniu prezentacji multimedialnej na 

jeden z dwóch tematów: 

  1) Komputer wróg czy druh? 

  2) Wpływ komputeryzacji na różne dziedziny życia. 

4. Drugi etap odbędzie się w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.  

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele zespołu: Iwona 

Karczmarz, Urszula Pazdan.  

 

Zasady konkursu  
1. Eliminacje etapu pierwszego przeprowadzają nauczyciele informatyki wybierając 

maksymalnie dwie prace konkursowe. Prezentację może utworzyć jeden uczeń lub zespół 

dwóch uczniów. Prezentacja powinna składać się co najwyżej z 15 slajdów. Grafika (również 

zdjęcia) do prezentacji powinna być wykonana przez autorów.  

2. Prace należy przesłać elektronicznie na adres konkurs@grabowiec.edu.pl lub pocztą 

tradycyjną na nośniku CD na adres:  

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

ul Wojsławska 1 

22-425 Grabowiec 

z dopiskiem „konkurs informatyczny” 

3. Drugi etap – finał konkursu - polegać będzie na rozwiązaniu testu krótkiego testu.  

 

Terminy konkursu  
Pierwszy etap – prace uczniów należy przesłać do 5 stycznia 2009 r.  

Drugi etap - finał konkursu odbędzie się 12 stycznia  2010 r. o godz. 1100.  

 

Uwaga za I i II etap konkursu przewidziane nagrody rzeczowe, które zostaną rozdane  

w dniu 12 stycznia 2010 r. 



 

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 084-65-12-417 

Literatura:  
Informatyka – podręcznik dla szkoły podstawowej, Grażyna Hermanowska, Wojciech 

Hermanowski, Operon  

Informatyka  – podręcznik dla gimnazjum, Kołodziej Marek, Operon 
 

Informatyka dla szkoły podstawowej – Grażyna Koba, Migra  

Informatyka dla gimnazjum – Grażyna Koba, Migra  

Informatyka Europejczyka – podręcznik dla szkoły podstawowej, Danuta Kiałka, Katarzyna 

Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław Kutkowski, Dominik Kozaczko, Helion  

Informatyka Europejczyka – podręcznik dla gimnazjum, Jolanta Pańczyk, Helion 

Informatyka 2000 – podręcznik dla szkoły podstawowej – Janusz Białowąs, Katarzyna 

Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska – Pezda, Małgorzata Mordaka, Czarny 

Kruk  

Informatyka 2000 – podręcznik dla gimnazjum, Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, 

Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska-Pezda, Małgorzata Mordaka, Czarny Kruk  

 

 

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

Cz. 2 Wyniki 

    

Grabowiec, 12.01.2010 

 

 

Protokół  

z konkursu informatycznego E-uczeń 

 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego, 

chełmskiego i tomaszowskiego 

 

 Konkurs  polegał na przesłaniu prezentacji multimedialnej na jeden z dwóch tematów: 

 

  1) Komputer wróg czy druh? 

  2) Wpływ komputeryzacji na różne dziedziny życia. 

 

Wpłynęło 6 prezentacji, po obejrzeniu prac, komisja w składzie: 

1. Urszula Pazdan 

2. Iwona Karczmarz 

3. Ewa Radelczuk 

przyznała nagrody: 

 



I miejsce: Anna Diduch kl. 5, Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu, 

II miejsce: Aleksandra Aleksiun kl. 6, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrowcu, 

III miejsce: Konrad Kusztykiewicz kl. 6, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie. 

 

W związku z małym zainteresowaniem konkursem nie zorganizowano II etapu. 

Nagrody i dyplomy za I etap przesłano pocztą. 

 

 

 

 

 


