
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Oddział w Zamościu organizuje w roku szkolnym 2009/2010 

VI  REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

MYSZK@ 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Celem konkursu jest: 
• Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów oraz przygotowanie ich do 

funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 
• Popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów. 
• Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów uzdolnionych, a nauczycielom 

warunków twórczej pracy z uczniami. 
• Nauczenie logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera. 
• Wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi 

i spostrzegawczości. 

ZAKRES KONKURSU 

1. Etap pierwszy (szkolny) zawiera wszystkie treści podstawy programowej. 
2. Etap drugi (powiatowy), składa się z części teoretycznej, obejmuje zagadnienia 

ponadprogramowe rozszerzone o arkusz kalkulacyjny (obliczenia z wykorzystaniem 
formuł: suma, średnia, procent, adresowanie komórek), budowa i funkcje komputera 
i urządzeń we-wy, typy kart rozszerzeń (rozpoznawanie z rysunków), rodzaje portów, 
pojęcia związane z siecią Internet (komunikacja, pozyskiwanie informacji). 

3. Etap trzeci (regionalny), składa się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmuje 
zagadnienia    etapu    I,    II    poszerzone   o   umiejętności   tworzenia    prezentacji 
multimedialnej, przetwarzania grafiki, dźwięku, pracy w sieci Internet. 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatów: Biłgoraj, 
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość. 

2. Konkurs przebiega w trzech etapach. 
 

• Etap szkolny 
• Etap powiatowy 
• Etap regionalny 



ZASADY KONKURSU 

1. Eliminacje szkolne do etapu powiatowego przeprowadzają nauczyciele 
informatyki - wybierając maksymalnie 4 uczniów ze szkoły. 

2. Eliminacje powiatowe i regionalne przeprowadza komisja powołana przez 
Kierownika LSCDN - Oddział w Zamościu. 

3. Do etapu regionalnego przechodzą uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 
80% punktów możliwych do uzyskania. 

4. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w konkursie regionalnym 
zdobyli łącznie z części teoretycznej i praktycznej 80% punktów. 

5. Finaliści konkursu otrzymują dyplomy, laureaci - dyplomy i nagrody. 
6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac konkursowych w 

przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników II i III etapu wymaganej 
ilości punktów. 

7. Protokoły konkursu wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do III 
etapu zostają przesłane do Komisji Regionalnej w LSCDN w Zamościu. 

TERMINY KONKURSU 

1. Eliminacje szkolne - zgłoszenia uczestników do 15 lutego 2010 r. na karcie 
zgłoszenia, drogą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji. 

2. Eliminacje powiatowe - termin  zostanie podany na stronie WWW (marzec 
2010) 
3. Etap regionalny- termin zostanie podany na stronie WWW (kwiecień 2010) 
4. Miejsca eliminacji powiatowych zostaną podane na stronie internetowej  
w stosownym terminie. 
5. Miejsce etapu regionalnego (finału konkursu)  zostanie podane na stronie 

internetowej w stosownym terminie 
PRZEBIEG KONKURSU 

ETAP POWIATOWY (część teoretyczna): 

• Test 
• Czas: 45 minut 

ETAP REGIONALNY (część praktyczna i teoretyczna) 

• Uczeń wykonuje zadania praktyczne na komputerze typu IBM PC przy użyciu 
oprogramowania MS OFFICE 2003/2007,  Paint, Photoskape, przeglądarki 
internetowej (Internet Explorer, Mozilla FireFox)  rejestratora dźwięku, 
programu  Audacity (edytor dźwięku). 

• Czas: 90 minut (część teoretyczna - 45 minut, część praktyczna - 45 minut). 

OCENA: 
Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową. 
Ocenie podlegać będą: 

• poprawność rozwiązań 
• pomysłowość 



Do zadań komisji należy: 
• przygotowanie zadań konkursowych, 
• czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 
• ustalenie listy finalistów, osób wyróżnionych, podsumowanie konkursu.  

 
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie serdecznie zapraszamy! 


