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 I. KAPITUŁA KONKURSU: 

I.1. Za prawidłowy przebieg konkursu jak i za jego zakończenie odpowiada Kapituła 

Konkursu z przewodniczącym na czele. 

I.2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą nauczyciele szkół polskich zaproszeni do udziału 

w pracach związanych z realizacją zadań konkursowych przez Przewodniczącego Kapituły 

Konkursu. 

1.3. Pięciu członków Kapituły oraz Przewodniczący tworzą Radę Programową Kapituły 

konkursu, do której zadań należy przede wszystkim ustalanie i zatwierdzanie regulaminu 

kolejnej edycji konkursu, rozpatrywanie spraw bieżących, oraz rozpatrywanie uwag i 

zażaleń. 

I.4. Zakres prac i obowiązków związanych z aktualną edycją Mikroprofesora, ustala i 

proponuje członkom Kapituły jej przewodniczący. Członek Kapituły Konkursu musi 

wyrazić zgodę na proponowany przez przewodniczącego zakres prac. 

I.5. Osoba szczególnie zasłużona, może otrzymać tytuł Honorowego Członka Kapituły 

Konkursu, na wniosek Kapituły, na okres dwóch lat. Po upływie tego czasu Kapituła 

konkursu może podjąć uchwałę o przedłużeniu na kolejne dwa lata tytułu Honorowego 

Członka Kapituły Konkursu, w tym przypadku decydującym kryterium jest aktywność 

osoby uhonorowanej jako ambasadora Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego 

Mikroprofesor. 

I.6. Osobną grupę, nazwaną „Razem z Nami”, stanowią osoby – przyjaciele 

Mikroprofesora, które kiedykolwiek wniosły znaczący wkład w popularyzację i rozwój 

konkursu. O bezterminowym udziale w tej honorowej grupie decyduje jednorazowo 

Kapituła konkursu, osoba zaliczona do przyjaciół konkursu nie może być jednocześnie 

członkiem kapituły konkursu. 

 

 

http://www.mikroprofesor.pl/doc/regulamin2014.pdf


II. UCZESTNICY: 

II.1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych tj. liceów, techników, szkół policealnych, zasadniczych szkół 

zawodowych oraz innych placówek oświatowych stopnia ponadgimnazjalnego, po 

zarejestrowaniu się na stronie konkursu. Rejestracji dokonujemy poprzez wejście na 

stronę konkursu i wypełnienie formularza. Rejestracji dokonujemy w dowolnym czasie. 

Organizatorzy nie potwierdzają mailem faktu zarejestrowania uczestnika. 

UWAGA. Uczestnik może zarejestrować się tylko raz,  

w przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku 

(posiadania przez uczestnika tzw. multikont), uczestnik 

zostanie zdyskwalifikowany, wraz z powiadomieniem 

szkoły ucznia o tym fakcie. 

III. ETAP I: 

III.1. Pierwszy etap konkursu będzie składał się z 4 testów wiedzy; 1- będzie liczył 10 

pytań, 2 – 20 pytań, 3 – 40 pytań, 4 – 80 pytań, z zakresu informatyki, multimediów i 

poligrafii oraz wiedzy dotyczącej historii i dnia obecnego parlamentaryzmu na świecie i w 

Europie. Przy planowaniu terminów, uwzględniono w miarę możliwości istotne terminy 

roku kalendarzowego i szkolnego (takie jak święta, egzaminy gimnazjalne, maturalne 

itp.). Szczegółowy terminarz udostępnienia testów będzie przedstawiony na stronie 

internetowej konkursu. 

III.2.  Za poprawną odpowiedź na pytanie będzie można uzyskać 1 punkt. 

W sumie uczestnik może uzbierać 150 pkt. za cały czas trwania I etapu. Uwaga! w 

niektórych pytaniach, podanie złej odpowiedzi może spowodować odjęcie wcześniej 

zgromadzonych punktów. W przypadku pytań wymagających wybrania kilku 

prawidłowych odpowiedzi, punkty będą naliczane w postaci ułamka. Niektóre pytania 

mogą wymagać dodatkowych odpowiedzi. 

III.3. W etapie pierwszym uczestnicy prowadzą rywalizację w obrębie grup 

wojewódzkich, o przynależności do grupy decyduje adres szkoły uczestnika. Jeżeli z 

danego województwa startuje mniej niż 10 uczestników, to zostaną oni przypisani do 

grupy ogólnopolskiej. 

III.4. Etap pierwszy rozpoczyna się 12 stycznia 2016 (I test), a kończy 4 marca 2016r 

(IV – test).  

 

 



IV. ETAP II: 

IV.1. Każdy z zarejestrowanych uczniów chcąc wziąć udział w drugim etapie konkursu 

powinien przygotować ilustrowaną broszurę, na jeden z zaproponowanych tematów: 

 Europejska Inicjatywa Obywatelska 

ZADANIE: Przekonaj za pomocą Twojej broszury, że Unia Europejska jest 

naprawdę blisko swoich obywateli i każdy z 500 mln jej obywateli może mieć 

wpływ na jej działania (tutaj do pobrania materiał informacyjny i tekst do 

broszury). 

 Europejska Legitymacja Zawodowa 

ZADANIE: Przekonaj za pomocą Twojej broszury, że dzięki Europejskiej 

Legitymacji Zawodowej możesz dokonać uznania Twojego dyplomu w innych 

krajach UE i zachęć do składania wniosków w tej sprawie (tutaj do pobrania 

materiał informacyjny i tekst do broszury). 

 Europejska Nagroda dla Młodzieży 

ZADANIE: Zachęć poprzez Twoją broszurę do wzięcia udziału w konkursie 

„Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego”. Wyjaśnij regulamin 

konkursu (tutaj do pobrania materiał informacyjny i tekst do broszury). 

Informator powinien być skierowany do młodzieży. 

IV.2. Broszura może przybrać dowolną formę np. komiksu i powinna liczyć nie więcej niż 

2 strony formatu A4 lub 4 strony formatu A5. 

IV.3. Pod uwagę będą brane: 

 Zwięzłość i przekazanie najważniejszych informacji – do 50 pkt. 

 Atrakcyjny wygląd – do 70 pkt. 

 Estetyka i poziom wykonania występujących w broszurze ilustracji i grafiki 

autorskiej lub tej która posiada zezwolenie na ponowne, bezpłatne wykorzystanie 

– do 60 pkt. 

 Walor edukacyjny (broszura ma w sposób praktyczny informować czytelnika o UE, 

jej działaniach, prawach obywateli itd. w zależności od wybranego tematu) – do 

70 pkt. 

IV.4. Autor publikacji przysyła na adres e-mail konkursu projekt w formacie pdf, 

informator powinien zawierać logo konkursu.  

http://www.mikroprofesor.pl/info/wp-content/uploads/2016/02/broszura_info.pdf
http://www.mikroprofesor.pl/info/wp-content/uploads/2016/02/broszura_info.pdf
http://www.mikroprofesor.pl/info/wp-content/uploads/2016/02/broszura_info.pdf
http://www.mikroprofesor.pl/info/wp-content/uploads/2016/02/broszura_info.pdf
http://www.mikroprofesor.pl/info/wp-content/uploads/2016/02/broszura_info.pdf


IV.5. Uczestnictwo w etapie drugim jest nieobowiązkowe. 

IV.6. Do projektu, należy dołączyć wypełnioną i zeskanowaną ankietę, do pobrania na 

stronie internetowej konkursu. 

IV.7. Brak wypełnionej ankiety, spowoduje dyskwalifikację uczestnika. 

IV.8. Najlepsze prace zostaną wydrukowane i będą stanowić materiał informacyjny dla 

młodych ludzi odwiedzających parlament europejski w Strasburgu i Brukseli. 

IV.9. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nielegalnego 

wykorzystania materiałów przez autora prezentacji. Organizator konkursu oświadcza, że 

nadesłane prace mogą zostać wykorzystane do celów niekomercyjnych (np. 

edukacyjnych) z zachowaniem informacji o autorze dzieła i pozostawieniem dzieła w 

formie niezmienionej. 

IV.10. W przypadku podejrzenia o plagiat, autor publikacji zostanie 

zdyskwalifikowany, wraz z powiadomieniem nauczyciela informatyki danego 

ucznia o tym fakcie. 

 

Procentowy udział punktów możliwych do zdobycia w pierwszym 

i drugim etapie konkursu 

 

 

 

 



V. FINAŁ: 

V.1. Do finału zostanie zakwalifikowanych dziesięciu najlepszych uczestników konkursu 

wg. następującego klucza: 

- sześciu, którzy zajmą pierwsze miejsca w obrębie grup wojewódzkich i ogólnopolskiej, 

pozostałych trzech z najlepszymi wynikami niezależnie od grupy w której uczestniczyli, 

oraz jeden, najlepszy gimnazjalista 

LUB 

- jeśli w grupie dziewięciu najlepszych z miejsc pierwszych i pozostałych do finału 

przejdzie gimnazjalista, to dziesiąte miejsce w finale przeznaczono dla kolejnego 

uczestnika z najlepszym wynikiem niezależnie od typu szkoły oraz województwa. 

 

          

 

 

 

 

V.2. Celem finału jest wyłonienie najlepszego uczestnika, który otrzyma tytuł 

Mikroprofesora. W finale uczestnicy rozwiązywać będą zadania praktyczne, które swą 

tematyką będą obejmowały szeroki zakres zagadnień z informatyki i technologii 

informacyjnej oraz języka angielskiego dla informatyków: 

 Systemy operacyjne (Windows, Linux, MacOS, Android) 

 Projektowanie stron internetowych (php, html, css) 

 Oprogramowanie biurowe 

 Grafika i multimedia 

 Sieci komputerowe 

 Języki programowania (C++) oraz algorytmika 

 Urządzenia komputerowe (w tym historia komputera) 

 Cyfrowe urządzenia mobilne 

 Język angielski dla informatyków 

Sześciu uczniów z pierwszych miejsc grup 

wojewódzkich i ogólnopolskiej 

Trzech z najlepszymi 

wynikami 

Najlepszy 

gimnazjalista 

 

 

 

 

F I N A L I Ś C I 



V.3. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Oświęcimiu, siedzibie 

Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oświatowych. 

V.4. O zwycięstwie zdecyduje ilość punktów, którą uczestnik otrzyma w finale, w 

przypadku takiej samej ilości punktów, o zwycięstwie zdecyduje suma punktów, które 

uczestnik zdobył w etapie I i II. 

V.5. Szczegółowa organizacja finału i wręczenia nagród zostanie przedstawiona 

zainteresowanym uczestnikom oraz ich opiekunom w późniejszym terminie. 

V.6. Warunkiem uczestnictwa w finale konkursu jest przygotowanie  

i terminowe przesłanie pracy II etapu. 

VI. TERMINY: 

VI.1. Początek rejestracji uczestników: 28.12.2015, zakończenie 

rejestracji 04.03.2016. 

VI.2. Czas trwania etapu I: 12.01.2016 – 04.03.2016 

VI.2.1 Terminy testów: 

 TEST nr 1: 10 pytań - 12.01.2016 (7.00-20.00) czas trwania 7 minut 

 TEST nr 2: 20 pytań - 26.01.2016 (7.00-20.00) czas trwania 13 minut 

 TEST nr 3: 40 pytań – 16.02.2016 (7.00-21.00) czas trwania 25 minut 

 TEST nr 4: 80 pytań - 4.03.2016 (6.00-22.00) czas trwania 45 minut 

VI.3. Termin nadsyłania ankiet oraz prac do etapu II: od 12.01.2016 (po 

wcześniejszej rejestracji) do 29.04.2016 

VI.4. Finał konkursu i rozdanie nagród: maj/czerwiec 2016 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

VII.1. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Programowa Kapituły Konkursu na zwołanym 

posiedzeniu, a werdykt ogłasza Przewodniczący Kapituły. 

VII.2. Od werdyktu Rady Programowej Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

VII.3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia przebiegu konkursu, 

powstałe z powodu usterek technicznych tak po stronie uczestnika jak i organizatora lub 

innych zdarzeń losowych, a także na skutek nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. 

VII.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów i lokalizacji, zarówno 

finału jak i poszczególnych etapów imprezy. 


