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Informacje ogólne

§1

Organizatorem  konkursu  MATEMATYKA  Z  KOMPUTEREM   -  I   WOJEWÓDZKIEGO,
MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEGO  KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO  
jest XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (ul. Dunikowskiego 1; 70-123 Szczecin
 tel. (91) 482 19 06).

§2
Podstawa prawna:
-  Zarządzenie  nr  28  MEN z  dnia  14.09.1992  r.  w  sprawie  organizacji  konkursów  i  olimpiad
przedmiotowych z późn. zm.
- Art. 31 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572
z późn. zm.);
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  i  Sportu z  dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr
13, poz. 125, z późn. zm.);
-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  maja  2010 r.  w sprawie  świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 893).

§3
Konkurs  przeznaczony   jest  dla  uczniów  klas  ósmych  oraz  gimnazjum   Szczecina  i  okolic
zainteresowanych   nauką  w  XVI  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCACYM  w  klasach  o  profilu
matematyczno-informatycznym  z  elementami  grafiki  komputerowej  i  programowania  oraz
matematyczno-psychologicznym (kognitywistycznym).

§4
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką i informatyką,  uświadamianie
młodzieży,  że  wiedza  i  umiejętności  matematyczne  są  niezbędne  w  pracy  z  programami
komputerowymi  jak  również  w  programowaniu,  poszukiwanie  utalentowanej  młodzieży  
i zapewnienie możliwości rywalizacji.

§5
Pracami organizacyjnymi kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez  Dyrektora XVI Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie, w skład którego wchodzą dyrekcja i  nauczyciele przedmiotów
konkursowych.

§6

Zgłoszenia do  konkursu wysyłamy do 30 kwietnia 2019 r. (max. 3 osoby z danej szkoły)
prosimy przesłać na adres:  

– XVI LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE ul. Dunikowskiego 1, 70 – 123 Szczecin,
– e-mail: lo16@miasto.szczecin.pl
– faks: : +48 (91) 4821906



§7

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie:

Zakres  wiedzy  i  umiejętności  obejmuje  podstawę  programową  z  każdego  z  przedmiotów.
Szczególny nacisk będzie położony na umiejętności związane z:
wprowadzaniem  i  modyfikowaniem  danych,  definiowaniem  formuł,  stosowaniem  adresowania
bezwzględnego  i  mieszanego,  korzystaniem  z  funkcji  suma,  średnia,  maks,  min,  iloczyn,
pierwiastek, ile.liczb,  jeżeli,  licz.jeżeli,  suma.jeżeli,  lub, i,  ile.niepustych, mediana,  stosowaniem
obliczeń  procentowych,  np.  obliczanie  ceny  po  podwyżce  lub  obniżce  o  dany  procent,
wykonywaniem obliczeń  związanych z podatkiem VAT, obliczaniem odsetek dla lokaty rocznej,
stosowaniem obliczeń statystycznych,  wyznaczaniem  średniej  arytmetycznej  i  mediany zestawu
danych, wyszukiwaniem,  selekcjonowaniem i  porządkowaniem informacji  z  dostępnych  źródeł,
stosowaniem  sortowania  i  filtrowania  danych,  przedstawianiem  danych  w  tabeli,  za  pomocą
wykresu kolumnowego,  słupkowego,  liniowego  lub  kołowego, stosowanie  podstawowych
algorytmów (liniowe, warunkowe, iteracyjne) oraz sposoby ich zapisu.

Organizacja i przebieg Konkursu

§1
Konkurs przebiega w trzech etapach:

 etap  I –  szkolny,  organizowany  jest  w  szkołach,  które  zgłoszą  chęć  uczestnictwa  
w konkursie do 30 kwietnia 2019r.

 etap II i III - organizowany w  XVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Szczecinie 
16 maja 2019 r.

§2
I Etap – szkolny

To eliminacje  polegające  na wyłonieniu  w poszczególnych szkołach  uczniów zainteresowanych
tematyką konkursu. Forma eliminacji szkolnych jest dowolna. Szkoła wybiera maksymalnie 
3 przedstawicieli.  Koordynatorzy szkolni  przesyłają  imienną listę  uczestników reprezentujących
swoją  placówkę  do  dnia  30  kwietnia  2019  r.  Lista  powinna  zawierać  imiona  i  nazwiska
uczestników, imię,  nazwisko, klasę, opiekuna uczestników, nazwę i adres reprezentowanej szkoły.

§3
Etap II - międzyszkolny

 test wyboru obejmujący wiedzę z matematyki i informatyki,
 test składa się z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru,
 czas rozwiązywania testu: 60 minut,
 test będzie sprawdzany przez komisję konkursową,
 termin przeprowadzenia II etapu konkursu – 16 maja 2019 r., godz. 11:00-12:00.

§4
Etap III – międzyszkolny

 uczniowie wykonują zadania w programie OpenOffice Calc,
 w trzecim etapie biorą udział wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu,



 termin przeprowadzenia III etapu konkursu – 16 maja 2019 r., godz. 12.00 – 15.00.

§5
Trzech uczniów ze szkoły podstawowej i trzech uczniów z gimnazjum, którzy uzyskają najwyższą
liczbę punktów (z etapu II i III) otrzymują tytuł laureata konkursu. Laureaci konkursu przyjmowani
będą do XVI LO w Szczecinie poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

§6

Uczniowie przynoszą przybory do pisania   (długopisy z czarnym tuszem). Pozostałe pomoce do
wykonania  zadań będą dostępne na miejscu.  Uczeń – uczestnik konkursu zobowiązany jest  do
przedstawienia ważnej legitymacji szkolnej.

§7
Dla laureatów i finalistów oraz ich opiekunów przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Uwagi końcowe

§1

Młodzież  biorąca  udział  w  konkursie   oraz  ich  rodzice  są  zobowiązani  do  zapoznania   się  
z  niniejszym regulaminem.  Przystąpienie  do konkursu  jest  jednoznaczne z  wyrażeniem  zgody
rodziców (opiekunów prawnych) uczestników na przetwarzanie danych osobowych dziecka  na
potrzeby konkursu, w tym publikowanie wyników i wizerunku uczniów na stronie szkoły.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zmianami).

§2

Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować drogą e-mailową
na adres: renatagwozdz@o2.pl
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