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Regulamin konkursu informatycznego 
p@scal 

 
1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów 

kończących szkołę podstawową. 
 

2. Organizatorem konkursu jest XIV LO im. Stanisława Staszica.  
 

3. Informacja na temat konkursu znajduje się na stronie http://www.staszic.waw.pl. 
w polu w menu „Konkursy” - „p@scal”. Adres poczty elektronicznej organizatora:  
pascal@staszic.waw.pl  
 

4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI warszawskich szkół 
podstawowych i szkół stowarzyszonych w Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz 
Uzdolnionych. 
  

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: etap szkolny i finał. 
 

6. Etap szkolny konkursu odbędzie się w dniu 28 kwietnia (czwartek) 2011r. o godzinie 
14.00 w tych szkołach podstawowych, które zechcą go przeprowadzić zgodnie 
z niniejszym regulaminem.  

 
7. Nauczyciel informatyki lub matematyki, który zechce przeprowadzić w swojej szkole 

pierwszy etap konkursu jest obowiązany do: 
 

a. zgłoszenia szkoły do konkursu,  
b. przeprowadzenia konkursu w dniu 28 kwietnia o godzinie 14.00 dla wybranej 

przez siebie grupy uczniów - na bazie zadań, które otrzyma od organizatora, 
c. sprawdzenia zadań zgodnie z kluczem, który otrzyma od organizatora, 
d. wysłania wyników do organizatora konkursu. 

 
8. Zgłoszenie szkoły do konkursu polega na przesłaniu do 26 kwietnia 2011r. maila 

z adresu do kontaktu o temacie „SPxx”, gdzie xx jest numerem szkoły podstawowej 
i treści zawierającej nazwisko osoby lub osób organizujących etap szkolny. 

 
9. Zadania na szkolny etap konkursu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną 

do godziny 10.00 w dniu konkursu i mają charakter dokumentu poufnego. 
(Nauczyciel organizujący etap szkolny powiela zadania dla swoich uczniów). 
 

10. Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczniów 6 zadań na papierze,                            
(nie na komputerze) w ciągu 60 minut. 
 

11. Zadania konkursowe mają charakter matematyczno-algorytmiczny i nie wymagają 
wiedzy spoza zakresu szkoły podstawowej. 
 

12. Konkurs rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie we wszystkich 
szkołach przystępujących do niego: 28 kwietnia 2011r. godz. 14.00 do 15.00. 
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13. W trakcie konkursu uczniowie korzystają z przyborów szkolnych (papier, linijka, 
ekierka, cyrkiel, nożyczki, ołówek, gumka), nie mogą korzystać z żadnych innych 
pomocy ani kalkulatorów. 
 

14. Za sprawdzenie zadań, zgodnie z przesłanym kluczem, odpowiada osoba organizująca 
w danej szkole szkolny etap konkursu. W razie napotkania wątpliwości przy 
sprawdzaniu prac, osoba sprawdzająca przesyła pytanie do organizatora na podany 
adres mailowy w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

 
15. Szczegółowy schemat oceniania zadań – klucz (z rozwiązaniami i punktacją) 

zostanie przesłany do szkół  w dniu 29 kwietnia 2011r. po godz. 16.00. 
  

16. Do 15 maja 2011r. organizator konkursu będzie oczekiwał na wyniki etapu szkolnego 
przesłane w formie tabeli zawierającej kolumny: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość 
punktów za poszczególne zadania, suma punktów, imię i nazwisko nauczyciela. 
Do tego czasu organizator będzie odpowiadał na wszystkie listy z pytaniami 
dotyczącymi sprawdzania prac uczniów. 
 

17. Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną opublikowane w dniu 20 maja 2011r. 
na stronie http://www.staszic.waw.pl.  Zostaną opublikowane dwie listy: lista 
uczestników szkolnego etapu konkursu z wynikami konkursu i wyłonionymi 
zwycięzcami etapu szkolnego i lista uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu. 
Zwycięzcą etapu szkolnego konkursu może zostać uczeń, który uzyskał największą 
w szkole liczbę punktów i rozwiązał całkowicie poprawnie co najmniej trzy 
zadania. Wszyscy uczniowie zwycięzcy etapu szkolnego konkursu otrzymają 
dyplomy.  
 

18. Finał konkursu odbędzie się w 27 maja 2011r. o godzinie 16.00 w XIV LO 
im. Stanisława Staszica przy ulicy Nowowiejskiej 37A. Czas trwania finału konkursu 
– 60 minut. Uczniowie przynoszą przybory szkolne. 
 

19. Wyniki finału konkursu zostaną przesłane do szkół i zamieszczone na stronie 
http://www.staszic.waw.pl w dniu 4 czerwca 2010r. 
 

20. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.  
 

21. Uroczyste wręczenie dyplomów dla zwycięzców etapu szkolnego i nagród w finale 
odbędzie się w dniu 10 czerwca o godzinie 17.00 w XIV LO im. Stanisława Staszica 
przy ulicy Nowowiejskiej 37A. 
 

22. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie 
konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pocztą 
elektroniczną. Adres organizatora:  pascal@staszic.waw.pl. 
 

 
Zapraszamy nauczycieli matematyki i informatyki do zorganizowania etapu szkolnego 
konkursu. 
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie i życzymy wszystkim sukcesów. 
 
Dyrektor XIV LO im. S. Staszica    -  p. Regina Lewkowicz 
Organizator konkursu     -  p. Hanna Stachera 


