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XV OGÓLNOPOLSKIEGO KURSU 

MIKROPROFESOR 2020 

 
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 za-

proszeni do udziału w pracach związanych z realizacją zadań konkurso-

wych przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu. 

1.3. Do zadań przewodniczącego oraz członków Rady Programowej konkur-

su należy między innymi 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 Mikro-

profesora, ustala i proponuje członkom Kapituły jej przewodniczący. 

Członek Kapituły Konkursu wyrażając zgodę na uczestniczenie w pracach 

Kapituły, jednocześnie wyraża zgodę na proponowany przez przewodniczą-

cego 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 prze-

dłużeniu na kolejne dwa lata tytułu Honorowego Członka Kapituły Kon-

kursu, 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 wniosły znaczący wkład w 

popularyzację i rozwój konkursu. O bezterminowym udziale w tej hono-

rowej grupie decyduje jednorazowo Kapituła konkursu, osoba zaliczona 

do przyjaciół konkursu nie może być jednocześnie członkiem kapituły 

konkursu. 

II. UCZESTNICY: 
 

 

II.1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych 

tj.  liceów,  techników,  szkół  policealnych,  zasadniczych  szkół 

zawodowych oraz innych placówek oświatowych stopnia ponadpodstawowe-

go, po zarejestrowaniu się. Rejestracji dokonujemy poprzez wejście na 

stronę konkursu i wybraniu polecenia REJESTRACJA. Rejestracji doko-

nujemy w dowolnym czasie.  

  

 



UWAGA! Uczestnik może zarejestrować  się  tylko  raz,  w przy-

padku stwierdzenia naruszenia tego warunku (posiadania przez 

uczestnika tzw. multikont), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, 

wraz z powiadomieniem szkoły ucznia o tym  fakcie. 

 

III. ETAP I — OMNIBUS: 
 

 

III.1. Pierwszy etap konkursu będzie składał się z 4 testów wiedzy, 

każdy po 40 pytań, z zakresu: 

 życia i  działalności ks. prof. Józefa Tischnera 

 filozofii 

 informatyki 

 fizyki 

 historii XX wieku 

 historii sztuki i grafiki komputerowej 

 muzyki 

 matematyki 

 geografii i etnografii krajów Europy (w tym roku — Skandynawia) 

 

Przy planowaniu terminów testów, uwzględniono w miarę możliwości 

istotne terminy roku kalendarzowego i szkolnego (takie jak święta, 

egzaminy gimnazjalne, maturalne itp.). Szczegółowy terminarz udostęp-

nienia testów będzie przedstawiony na stronie internetowej konkursu. 

 

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

W sumie uczestnik może uzbierać 160 pkt. za cały czas trwania Omnibu-

sa. Uwaga! Pytania w kolejnych testach mogą się powtarzać. 

 

III.3. Etap pierwszy rozpoczyna się 3. marca 2020 (I test),  

a kończy 12. maja 2020r. (IV test). 

 

IV. ETAP II — CREATOR: 

 

IV.1. Każdy z zarejestrowanych uczniów chcąc wziąć udział w drugim eta-

pie konkursu powinien odpowiedzieć na pytanie, jak interpretuje hasło 

przewodnie aktualnej edycji konkursu, opartej na filozofii ks. prof. J. 

Tischnera; 

spoTKANIA 

Swą interpretację twórca powinien wyrazić poprzez projekt plakatu o wy-

miarach 800x600 mm, w układzie pionowym, który należy przesłać, w for-

macie PDF na adres mikroprofesor@gmail.com. 

IV.2. Jury oceni przede wszystkim przekaz płynący z dzieła autora, po-

mysłowość, wykorzystanie technik graficznych, wskazując w ten sposób na 

najbardziej efektowne dzieła. Skład jury zostanie opublikowany na stro-

nie internetowej konkursu. 

IV.3. Ocenione prace zostaną zakwalifikowane do  następujących grup: 

a) ciekawe 0-50 pkt. 

b) bardzo dobre  51—100 pkt. 

c) wyjątkowe 101-150 pkt. 



 IV.4. Każdy z projektów powinien zawierać logo konkursu dostępne do po-

brania ze strony www.mikroprofesor.pl. Logo powinno być umieszczone  

w prawym dolnym rogu plakatu, o wymiarach nie mniejszych niż 12x2 cm. 

IV.5. W każdym przypadku autor powinien dołączyć wypełnioną i zeskano-

waną ankietę, która jest dostępna podczas rejestracji oraz na stronie 

głównej konkursu. Brak wypełnionej ankiety, spowoduje dyskwalifikację 

uczestnika. 

IV.6. Uczestnictwo w etapie drugim jest nieobowiązkowe.  

IV.7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niele-

galnego wykorzystania materiałów przez autora. Organizator konkursu 

oświadcza, że nadesłane prace mogą zostać wykorzystane do celów nieko-

mercyjnych (np. edukacyjnych) z zachowaniem informacji o autorze dzieła 

i pozostawieniem dzieła w formie niezmienionej.  

IV.8. W przypadku udowodnienia plagiatu, autor dzieła zostanie zdyskwa-

lifikowany, wraz z powiadomieniem szkoły do której uczęszcza uczeń o 

tym fakcie. 

V. FINAŁ — VICTOR: 

V.1. 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 

V.2. Do finału zostanie zakwalifikowanych dziesięciu najlepszych 

uczestników konkursu, którzy w pierwszym i drugim etapie zdobędą naj-

więcej punktów. Jeśli dwóch lub więcej uczestników będzie miało tą samą 

liczbę punktów, o starcie w finale zadecyduje liczba punktów zdobytych 

w etapie Creatora. 

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

miejscu urodzenia i działalności ks. prof. Józefa Tischnera. 

UWAGA. Uczestnikom finału oraz ich opiekunom, organizator zapewnia nagrody oraz 

organizację pobytu wraz z noclegami i wyżywieniem, niemniej część kosztów opie-

kunowie i uczestnicy pokrywają osobiście.  



 
V.4.Całkowita wysokość opłaty za pobyt podczas finału zostanie przeka-

zana finalistom indywidualnie wraz z podaniem numeru konta bankowego, 

na które należy wpłacić wymaganą kwotę. Dowód wpłaty będzie traktowany 

jako zgłoszenie uczestnictwa w finale konkursu. Program dwudniowego po-

bytu, zostanie przedstawiony na stronie internetowej konkursu. 

V.5. O zwycięstwie zdecyduje liczba punktów, którą uczestnik otrzyma  

w finale, w przypadku takiej samej liczby punktów, o zwycięstwie zdecy-

duje suma punktów, które uczestnik zdobył w Omnibusie i Creatorze. 

V.6. W przypadku rezygnacji uczestnika, do finału zostanie zakwalifiko-

wany uczeń z kolejnego miejsca. 

V.7. Szczegółowa organizacja finału i wręczenia nagród zostanie przed-

stawiona w późniejszym terminie. 

VI. TERMINY:  

VI.1. Początek rejestracji uczestników: 10.02.2020, zakończenie reje-

stracji 12.05.2020.  

VI.2. Czas trwania etapu I: 03.03.2020 – 12.05.2020  

VI.2.1 Terminy testów:  

 TEST nr 1: 03.03.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut  

 TEST nr 2: 31.03.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut  

 TEST nr 3: 28.04.2020 (7.00-20.00) czas trwania 15 minut  

 TEST nr 4: 12.05.2020 (7.00—20.00) czas trwania 15 minut 

VI.3. Termin nadsyłania ankiet oraz prac do etapu II: od 03.03.2020 (po 

wcześniejszej rejestracji) do 12.05.2020 

VI.4. Finał i rozdanie nagród: czerwiec 2020. 

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 uczest-

nika jak i organizatora lub innych zdarzeń losowych, a także na skutek 

nieuprawnionej ingerencji osób trzecich.  

VII.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów po-

szczególnych etapów imprezy.  


