
Regulamin  
IX Podlaski Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” 

 
 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku. 

 
 Konkurs adresowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klas 
IV-VIII szkoły podstawowej. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym z jednej placówki. 
Uczniowie zostaną wyłonieni w eliminacjach szkolnych, bądź wytypowani przez nauczycieli prowadzących 
(organizator nie uwzględnia podziału na kategorie wiekowe).  
 
 Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, 
 stymulowanie aktywności poznawczej i rozwijanie twórczego myślenia,  
 stosowanie wiedzy z zakresu obsługi komputera w praktycznym działaniu,  
 promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką informatyczną, 
 stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, 
 przyswojenie zasad zdrowej rywalizacji, 
 integrowanie młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem informatycznym z terenu województwa podlaskiego. 

 
 Zakres materiału do konkursu obejmuje podstawę materiałową z informatyki i zajęć 
komputerowych szkoły podstawowej. 
 

 Zadania praktyczne będą wykonywanie na komputerach wyposażonych w system operacyjny 
WINDOWS 7 i  pakiet biurowy MSOffice 2003. 
 

 Konkurs odbędzie się 26.11.2019 (wtorek) w siedzibie szkoły przy ulicy Słonimskiej 38 
(wejście od ulicy Piasta) w godzinach 9.45- 12.45. 
 

 Przebieg konkursu 
  Konkurs składa się z następujących części: 
 

I część  – zadania przy komputerze (każdy zawodnik wykona zestaw zadań praktycznych przy 
komputerze), 

II część  – pytania teoretyczne (pytania teoretyczne w formie quizu). 
 

W części pierwszej uczestnicy wykonują zadania praktyczne przy komputerze. W części drugiej uczestnicy 
rozwiązują quiz. Punkty zdobyte w części pierwszej sumują się z częścią drugą. Tytuł „Mistrz 
Komputera” zostanie przyznany uczniowi, który wygra - zdobędzie największą liczbę punktów. Quiz 
zostanie zrealizowany przy pomocy strony www.quizizz.com! Komisja konkursowa przyznaje punkty i 
czuwa nad właściwym przebiegiem konkursu oraz ma głos decydujący w kwestiach spornych. 
 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku – www.sp46bialystok.pl w zakładce KLAUZULA 
INFORMACYJNA. 
 
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu IX Podlaskiego Konkursu 
Informatycznego „Mistrz komputera”. 

 Prosimy o przesłanie zgłoszenia potwierdzającego udział w konkursie  do 19 listopada 2019 roku 
(czwartek)  
 zeskanowany dokument na adres e-mail: sp46@um.bialystok.pl 
 lub faksem na nr 85-741-56-61  

 Informacja o konkursie znajduje się na stronie www.sp46białystok.com w zakładce Konkursy 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 887 340 136. 
 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
 

Organizatorzy konkursu 


