
Wyniki konkursu informatycznego „Z informatyką na TIK”  

etap I: „Jesienny kolaż w Paint”. 

Uczniowie nagrodzeni: 

1 miejsce – Mikołaj Nosarzewski 3a i Tadeusz Haciski 1a 

2 miejsce – Igor Zapaśnik 3e i Lena Wysokińska 1e 

3 miejsce – Martyna Abramowicz 3a i Natalia Makowska 3e 

Wyróżnienia: 

Gabriel Magdański 3a 

Piotr Pierściński 1a 

Laura Rusa 3a 

Pozostali uczniowie otrzymają dyplom uczestnictwa. 

Nagrody zostaną przekazane dzieciom w momencie podjęcia nauki stacjonarnej. 

 

Etap II 

Konkurs Informatyczny - List do Pani Zimy– Uczeń wykonuje/ pisze 

list do Pani Zimy w programie Word, wykorzystując umiejętności 

posługiwania się programem. Ważne by list był odpowiednio 

sformatowany, by użyte były w nim funkcje edytora tekstu, np. 

pogrubienie, kursywa, czcionka, rozmiar czcionki, etc. List powinien 

zajmować format kartki A4. Może zawierać elementy graficzne, np. 

zdjęcie. 

Termin nadsyłania prac do 24.01.2021 r. Termin ogłoszenia wyników 

– 01.02.2021 r.  
 

 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

dla klas 1-3 
 

ORGANIZATOR 

Agata Kacprzak-Kołakowska 

Iwona Kawiak 

ADRESAT KONKURSU 



W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3, prace mają być wykonane samodzielnie z 

ewentualną niewielką pomocą Rodziców. 

CELE KONKURSU 

• Wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie; 

• Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami i udzielenie im 

wsparcia w dalszym rozwoju; 

• Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci; 

• Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkoły podstawowej; 

• Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych. 

KOMISJA KONKURSU 

1. Skład Komisji Konkursu zostanie ustalony po nadesłaniu wszystkich prac. Zadaniem jest 

ocena prac uczestników oraz wyłonienie zwycięzców. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny. 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zadania konkursowego przypisanego dla danego 

etapu konkursu, samodzielnie przez dziecko oraz nadesłanie wykonanej pracy w 

przeznaczonym na to terminie. 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs jest konkursem czteroetapowym. Uczeń może wziąć udział  w wybranym etapie 

konkursu, jak również w każdym kolejnym. 

Etap drugi: grudzień-styczeń 

 - List do Pani Zimy. – Uczeń wykonuje/ pisze list do Pani Zimy w programie Word, 

wykorzystując umiejętności posługiwania się programem. Ważne by list był odpowiednio 

sformatowany, by użyte były w nim funkcje edytora tekstu, np. pogrubienie, kursywa, 

czcionka, rozmiar czcionki, etc. List powinien zajmować format kartki A4. Może zawierać 

elementy graficzne, np. zdjęcie. 

KRYTERIA OCENIANIA 

Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczna, 

kreatywność ujęcia, sprawność techniczna). Prace będą oceniane w oparciu o kryteria podane 

przez Komisję Konkursową. 

Kryteria: 

• zawartość merytoryczna, 

• kompozycja, 

• dodatkowe walory (oryginalność). 



UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia z 

prac innych autorów są zabronione, a udowodnione naruszenie prac autorskich skutkuje 

dyskwalifikacją. Prace są wykonywane samodzielnie przez dziecko, z niewielką pomocą 

Rodzica. 

TERMINARZ KONKURSU 

Terminy nadsyłania prac upływa 24.01.2021 r.  

Adres do wysyłki mailowej prac: agatakacprzakkolakowska@gmail.com; 

i.kawiak73@gmail.com; 

ZGŁASZANIE DO KONKURSU 

Wysłanie pracy na email jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu. Uczeń ewentualnie 

rodzic - opiekun po przesłaniu pracy zostaną poinformowani o przyjęciu do konkursu. 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Prezentacja prac oraz wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z terminarzem. 

NAGRODY 

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom, ewentualne wyróżnienia oraz podziękowania 

za udział. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. O ewentualnej zmianie terminu i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy zostaną 

powiadomieni mailowo. 

3. Wyniki oraz prace zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej. 
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