
Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego 

dla gimnazjalistów RamBit 

§ 1. Ustalenia podstawowe 

1. Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów RamBit (zwany dalej Konkursem) 

organizowany jest przez Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów powiatu suwalskiego. Udział uczniów w konkursie 

jest dobrowolny. 

3. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach. 

4. Konkursu obejmuje treści z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, grafiki 

komputerowej, algorytmiki, urządzeń techniki komputerowej oraz ogólnej wiedzy informatycznej. 

§ 2. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. 

§ 3. Przebieg Konkursu 

Konkurs jest trzyetapowy:  

 I etap – szkolny – 14 luty 2018r. – 08 marzec 2018r. 

 II etap – międzyszkolny – 23 marzec 2018r. 

 III etap – finał – kwiecień 2018r. 

 

1. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu 30 pytań testowych i trwa od 14 

lutego do 08 marca 2018 roku.  

 Szkołom przesłane zostaną pytania testowe oraz klucz odpowiedzi w formie elektronicznej do 

samodzielnego wydrukowania lub w wersji papierowej po zgłoszeniu zapotrzebowania do 

organizatora. Nauczyciel danej szkoły chcąc przeprowadzić I etap Konkursu zapoznaje uczniów 

klas gimnazjalnych z regulaminem oraz ustala termin i miejsce testu.  

 Uczestnicy I etapu Konkursu odpowiadają na pytania testowe. Nauczyciel odpowiedzialny w danej 

szkole sprawdza poprawność rozwiązań i wyłania od 3 do 5 uczniów z najlepszymi wynikami. 

 Nauczyciel odpowiedzialny za I etap Konkursu zobowiązany jest do przesłania organizatorowi 

imion i nazwisk zwycięzców ze swojej szkoły do 14 marca 2018 roku. 

 Zwycięscy zostają zakwalifikowani do II etapu konkursu. 

2. II etap - międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu w formie elektronicznej. Test 

prawdopodobnie odbędzie się 23 marca 2018 roku w pracowni komputerowej Zespołu Szkół nr 6 im. 

Karola Brzostowskiego w Suwałkach. 

 Tydzień przed testem zostanie przesłany potwierdzony dokładny termin II etapu Konkursu do 

wszystkich szkół, których uczniowie przeszli I etap Konkursu. 

 Za sprawny przebieg II etapu Konkursu odpowiadają nauczyciele przedmiotów zawodowych 

informatycznych Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.  

 Podczas II etapu Konkursu zostanie wyłonionych od 5 do 8 uczniów z najlepszymi wynikami, 

zakwalifikowani będą oni do III etapu konkursu – finału. 

3. III etap - finał polega na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. Finał odbywać się będzie 

w kwietniu 2018 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. 

 Tydzień przed finałem do szkół, z których uczniowie przeszli do III etapu konkursu zostaną 

przesłane dokładne informacje dotyczące ostatniego etapu.  

 Za sprawny przebieg III etapu Konkursu odpowiadają nauczyciele przedmiotów zawodowych 

informatycznych Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Wszelkie decyzje 

opiekunów konkursu są rozstrzygające i ostateczne. 

 Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują tytuły Laureata Międzyszkolnego Konkursu 

Informatycznego dla gimnazjalistów RamBit, dyplomy oraz indywidualne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

Kontakty do osób organizujących konkurs:         

Edyta Mieńko - e.mienko@zs6.pl Krzysztof Wiszniewski - k.wiszniewski@zs6.pl 

mailto:e.mienko@zs6.pl

