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Założenia organizacyjne 

 

Jednostka organizacyjna: 

 

Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

Uczestnicy: 
 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas informatycznych uczący 

się w  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

Termin:  

 

• Zapisy: od 11.05.2022 r. do 27.05.2022 r. 

• Konkurs: 31.05.2022 r. godzina 15:00 

Przebieg konkursu: 

 

Konkurs odbywa się w formie online. 

Nagrody: 

 

Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca + dyplom, kolejne 3 miejsca wyróżnienia.  

Zgłoszenie udziału w konkursie:  

 

Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu pod adresem:  

https://konkursiwo.pl 

Kontakt do organizatora: 

konkursy.zdz@gmail.com 

kontakt@konkursiwo.pl 
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Regulamin 
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas informatycznych. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie jednoetapowo oraz indywidualnie (każdy uczestnik 

pracuje samodzielnie). 

4. Tematyka konkursu: 

a. Urządzenia techniki komputerowej 

b. Sieci  komputerowe 

c. Systemy operacyjne oraz ich administrowanie 

5. Konkurs składa się z 40 pytań (wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dopasowanie, krótka 

odpowiedź, wybierz brakujące słowa, pole obliczeniowe). 

6. Czas konkursu – 90 minut.  

7. Komisja nadzorująca konkurs składać się będzie od 3 do 5 osób, którymi są nauczyciele 

z Niepublicznego Technikum.  

8. Tydzień przed konkursem odbędzie się próbny test, aby każdy zapoznał się z platformą 

oraz sposobem logowania się. Wyniki próbnego konkursu nie wliczają się do głównego 

konkursu.  

9. Przystąpienie do próbnego konkursu jest nieobowiązkowe.  

10. Organizatorzy konkursu zapewniają warunki do samodzielnego wykonywania zadań 

konkursowych. Nieprzestrzeganie ich eliminuje zawodnika z gry. 

11. Konkurs odbywać się będzie na specjalnej platformie konkursowej, do której link oraz 

unikatowe loginy i hasła zostaną własne na prywatne adresy email uczestników.  

12. Dla osób, które będą uczestniczyć w konkursie zdalnie, zostanie wysłany klucz do 

spotkania na teams, do którego należy dołączyć 30 min przed rozpoczęciem konkursu. 

13. Spotkanie ma na celu przekazanie uczestnikom informacji na temat przebiegu konkursu, 

oraz w celu sprawdzenia, czy uczestnik samodzielnie udziela odpowiedzi na pytania  

(w tym celu należy włączyć kamerki oraz mikrofony). 

14. Organizator zastrzega sobie, że podczas konkursu uczestnicy, którzy będą uczestniczyć 

w formie online,  zobowiązani są do włączenia kamer oraz mikrofonów.  

15. Nieprzestrzeganie zasad grozi eliminacją z konkursu.  

16. Wyniki konkursów podane zostaną tego samego dnia  w formie tabeli, która zostanie 

umieszczona konkursiwo.pl/wyniki lub na fanpage fb.com/zdzkielceinformatyka.  

17. Decyzja komisji jest jednoznaczna i nieodwołalna.  
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Struktura pytań i punktacja odpowiedzi na poszczególnych 

etapach 
 

Test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań (kwalifikacja EE08 - Montaż  

i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci lub kwalifikacja 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych).  

Zakres tematyczny II edycji konkursu informatycznego 

„Zwariowane RJ-tki” 

 
Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące wymagania:  

• kwalifikacji EE08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i sieci. 

• kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest 

organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 

udział. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, 

RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.  

 


