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Regulamin Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu 

Informatycznego dla gimnazjalistów 
POLLOGIA10 

 
§ 1. Ustalenia podstawowe 
 

1. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów POLLOGIA10, zwany dalej Konkursem, 
to ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów gimnazjów zainteresowanych 
programowaniem w języku Logo. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
gimnazjów z całego kraju. 

2. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie (OEIiZK) oraz portal „Partnerstwo dla przyszłości” – 
http://www.pdp.edu.pl. 

3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Tygodnik Społeczno Oświatowy „Głos 
Nauczycielski”. 

4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w języku 
Logo. 

5. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka 
w gimnazjum.  

6. Konkurs czerpie doświadczenia i tradycje z mazowieckich konkursów 
informatycznych organizowanych od 1994 roku. 

 
 

§ 2. Cele Konkursu 
 

1. Ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.  

2. Wyszukiwanie uczniów o wybitnych zdolnościach informatycznych. 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

4. Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w gimnazjach.  

 
 

§ 3. Organizacja Konkursu 
 

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu z siedzibą w Warszawie (02-026 
Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, e-mail: pollogia@oeiizk.waw.pl).  

2. Zawody konkursu są trójstopniowe, rozgrywane indywidualnie. 

3. Komisja Konkursu kwalifikuje do zawodów II stopnia uczestników, których 
rozwiązania zadań stopnia I zostaną ocenione najwyŜej. 

4. Komisja Konkursu kwalifikuje do zawodów III stopnia (ogólnopolskiego finału) 
maksymalnie 30 uczestników, których rozwiązania zadań stopnia II zostaną 
ocenione najwyŜej. Z jednego województwa do zawodów finałowych moŜe zostać 
zakwalifikowanych maksymalnie 10 uczestników. 

5. Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne. 

6. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, lub takie, co do których nie moŜna 
ustalić autorstwa, nie będą oceniane. 
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7. KaŜdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań 
w czasie trwania zawodów. 

8. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych stopniach Konkursu 
określony jest w §4 pkt. 1-3.  

9. Zbiór przykładowych zadań konkursowych znajduje się na stronach 
mazowieckiego Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów 
http://logia.oeiizk.waw.pl oraz na portalu tematycznym LOGO „Partnerstwo dla 
przyszłości” http://www.pdp.edu.pl. 

10. Podczas Konkursu uŜywana jest implementacja Logo: Logomocja – polska edycja 
Imagine Logo. Na stronach „Partnerstwo dla przyszłości” oraz OEIiZK dostępna 
jest do pobrania specjalnie opracowana na potrzeby konkursu darmowa 
ograniczona wersja Imagine Logo. 

 
 

§ 4. Przebieg Konkursu 
 

1. Pierwszy stopień Konkursu polega na samodzielnym rozwiązaniu trzech zadań 
konkursowych z dziedziny grafiki i trwa od 1 grudnia 2009 roku do 7 stycznia 
2010 roku. Treści zadań zostaną opublikowane na stronach portalu „Partnerstwo 
dla przyszłości” (http://www.pdp.edu.pl) w dniu rozpoczęcia zawodów. 
Uczestnikami zawodów mogą być gimnazjaliści, którzy zarejestrują się w portalu 
„Partnerstwo dla przyszłości” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy 
zawodów I stopnia mogą rozwiązywać zadania konkursowe w wybranym przez 
siebie miejscu i czasie. Swoje rozwiązania kaŜdy z uczestników przesyła za 
pomocą formularza na portalu „Partnerstwo dla przyszłości” w nieprzekraczalnym 
terminie do 7 stycznia 2010 roku. Po ocenieniu zadań Komisja Konkursu ustali 
listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. 

2. Drugi stopień Konkursu polega na samodzielnym rozwiązaniu trzech zadań 
konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji w Logo oraz przetwarzania 
słów. Zawody odbędą się w dniu 11 marca 2010 roku w macierzystej szkole 
ucznia o godz. 12:00 w warunkach kontrolowanej samodzielności i będą trwały 
120 min. Swoje rozwiązania kaŜdy z uczestników przesyła za pomocą formularza 
na portalu „Partnerstwo dla przyszłości”. Po ocenieniu zadań Komisja Konkursu 
ustali listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia.  

3. Trzeci stopień Konkursu (ogólnopolski finał) polega na samodzielnym rozwiązaniu 
trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji w Logo oraz 
przetwarzania słów i list. Zawody odbędą się w dniu 17 kwietnia 2010 roku 
w Warszawie w warunkach kontrolowanej samodzielności i będą trwały 120 minut. 
Swoje rozwiązania kaŜdy z uczestników przesyła za pomocą formularza na portalu 
"Partnerstwa dla Przyszłości". Po ocenieniu zadań Komisja Konkursu ustali 
laureatów Konkursu. Uczestnicy zawodów finałowych, którzy nie zostali 
laureatami, uzyskują tytuł finalisty. 

4. Na zawody III stopnia uczeń powinien przybyć pod opieką nauczyciela lub 
opiekuna. Organizatorzy Konkursu pokrywają niezbędne udokumentowane koszty 
dojazdu zawodników i ich opiekunów. 

5. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody, mogą takŜe 
otrzymać preferencje za szczególne osiągnięcia przy rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych.  


