
INFORMATYKA - MOJA PASJA
Konkurs na najciekawszą pracę inspirowaną 

tematyką wykładów Wszechnicy Popołudniowej

Biuro Projektu Informatyki+ ogłasza konkurs Informatyka - moja pasja dla 
uczestników Projektu – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem 
jest wyłonienie uczniów o ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu technologii 
informacyjnej  
i informatyki. 

Uczniowie! Udowodnijcie,  że komputer może służyć nie tylko w celach 
rozrywkowych,  ale  może  być  doskonałym  narzędziem  edukacyjnym. 
Uzasadnij,  że  informatyka  jest  Twoją  prawdziwą  życiową  pasją  (np.: 
zaprezentuj  swoje  osiągnięcia  pozaszkolne,  może  wykonujesz  ciekawe 
prace  zlecone,  podziel  się  swoimi  doświadczeniami  ze  stażu).  Praca 
konkursowa musi być odzwierciedleniem ponadprzeciętnej umiejętności z 
zakresu  wybranego  obszaru  informatyki.  
Możecie  zaprezentować  swoje  możliwości  w  jednej  z  pięciu  kategorii, 
będących  jednocześnie  modułami  tematycznymi  Wszechnicy 
Popołudniowej: 

 Algorytmika i programowanie 
 Bazy danych

 Multimedia, grafika i technologie internetowe
 Sieci komputerowe
 Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań

Skrócone zasady konkursu:

 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
będący uczestnikami Projektu Informatyka+;

 Prace  oceniane  będą  pod  względem  kreatywności,  oryginalności  oraz 
niepowtarzalnej jakości merytorycznej;

 Prace  mogą  być  zgłaszane  indywidualnie  bądź  za  pośrednictwem  nauczyciela 
informatyki;

 Udział biorą tylko prace autorskie (samodzielnie wykonane)!

Zgłoszona praca powinna przybrać jedną z form:

 film (animacja) 3D;

 grafika 2D i 3D; 

 film (aplikacja) Flash/Flex/AIR;

 program napisany w wybranym języku (c++, vb, java, inne);
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 użytkowa strona (aplikacja) internetowa wykonana w dowolnej technologii;

 innowacja technologiczna (projekt/prototyp/wykonanie) ;
 prezentacja (PowerPoint)
 esej naukowy (np.: Twoja wizja informatyki w dalekiej przyszłości)
 autoreportaż. 

Wszystkie  wyżej  wymienione  formy  mają  stanowić  prezentację  pasji 
informatycznych  autora,  będzie  to  oceniane  na  równi  z  jakością 
zaawansowania technicznego pracy konkursowej.

Przesyłanie prac:

 Termin nadsyłania prac: od 16 maja 2011 r. do 15 września 2011 r.

 Adres, na który należy wysyłać prace: konkurs@informatykaplus.edu.pl tytułem: 
Konkurs Informatyka -  moja pasja 2011

 Pracę można również przesłać na płycie CD na adres: Biura Projektu Informatyki+, 
Warszawska Wyższa Szkołą Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa; 
z dopiskiem „Informatyka - moja pasja”

 Plik ze zgłoszoną pracą należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą szkoły

Nagrodami w konkursie są:

 sprzęt oraz akcesoria elektroniczne,

 zaproszenia  do  wzięcia  udziału  (nieodpłatnie)  w  letnim  obozie  szkoleniowo-
wypoczynkowym organizowanym w ramach projektu Informatyka+ latem 2011 r.,

 książki.

Ogłoszenie  wyników  oraz wręczenie  nagród  odbędzie  się  we 
wrześniu 2011 r. 
Projekty laureatów będą zamieszczone stronie internetowej Organizatora 
(www.informatykaplus.edu.pl ),  w  serwisie  Polska  Wszechnica 
Informatyczna  (www.pwi.informatykaplus.edu.pl/)  oraz  na  Platformie 
Edukacyjnej Mila College Junior.

Pytania prosimy kierować na adres: konkurs@informatykaplus.edu.pl bądź 
pod numer: (22) 489 64 00
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