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Ogólnopolski Konkurs Informatyczny  

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

T.I.K? –TAK! 
 

1. Organizatorzy. 
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

2. Cel konkursu. 
1. Rozwijanie zainteresowao informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania 

w zinformatyzowanym społeczeostwie. 

2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowao informatycznych. 

4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowao i uzdolnieo uczniów oraz podejmowania 

różnorodnych działao w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

5. Propagowanie idei społeczeostwa informacyjnego. 

6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. 

3. Terminy. 
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

- etap szkolny: 4-8 kwietnia 2011 r. 

- etap ogólnopolski: 15 kwietnia 2011 r. 

Podsumowanie i wręczenie nagród podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeostwa Informacyjnego 17 maja 

2011 r. 

4. Zasady konkursu. 
1. Rejestracja uczniów na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl 

2. Konkurs odbywad się będzie w trzech grupach: 

 - dla uczniów szkół podstawowych,  

 - dla uczniów gimnazjów, 

http://www.pti.org.pl/
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
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 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Uczeo wybiera szkołę jaką reprezentuje oraz poziom na jakim deklaruje udział w konkursie. 

4. Szkoła, której uczniowie przystąpią do konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru konkursu i logo PTI na 

stronie internetowej szkoły. 

5. Uczeo zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line. 

6. Uczniowie piszą konkurs w  ściśle wyznaczonych terminach. 

7. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

a. Etap szkolny: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie: od 4.04 - 8.04.2011 r. w 

dowolnym czasie, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu. 

b. Etap ogólnopolski: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line w dniu 15  kwietnia 

2011 r. o określonych godzinach, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu. 

8. Punkty zdobyte na testach w  etapie szkolnym i ogólnopolskim przez uczniów danej szkoły sumują się na 

rzecz wybranej szkoły. 

5. Przebieg konkursu 

Etap szkolny 

- uczeo zarejestrowany rozwiązuje testy w dniach od 4 do 8 kwietnia 2011 r., 

- uczeo loguje się na stronę: www.tik-tak.eecdl.pl,  

- uczeo rozwiązuje test na  następujących zasadach: 

- na rozwiązanie testu uczeo ma 15 minut, 

- pytania są losowane - tylko jedna odpowiedź jest poprawna, 

- za poprawną odpowiedz dostaje punkty dodatnie, 

- punkty sumowane są na koncie ucznia i są dodawane przy każdym następnym podejściu, 

- zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje, 

- na stronie www.tik-tak.eecdl.pl prowadzony będzie ranking on-line punktacji szkół oraz uczniów biorących 

udział w konkursie, 

- do testów na etapie szkolnym uczeo może podchodzid wielokrotnie, aż do wyczerpania poprawnych 

odpowiedzi na pytania z danego poziomu; pytania, na które udzielono błędnej odpowiedzi wracają do puli 

losowania, 

http://www.pti.org.pl/
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
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- etap szkolny zamknięty będzie 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 23.59, 

- uczniowie z największą liczbą punktów przechodzą do etapu ogólnopolskiego, 

- lista finalistów umieszczona będzie na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl do dnia 12 kwietnia 2011 r. o godz. 

13.00. 

Etap ogólnopolski 

- etap finałowy odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. od godz. 12.00 do 17.00 

- mogą w nim wziąd udział tylko te osoby, które zdobyły największa liczbę punktów w etapie szkolnym i 

znajdują się na liście finalistów, 

- uczeo  może rozwiązywad zadania finałowe w szkole bazowej lub indywidualnie w domu, 

- finaliści do 14 kwietnia 2011 r., do godziny 24, muszą na stronie www.tik-tak.eecdl.pl  wybrad termin 

(godzinę) rozwiązywania testu finałowego,  

- brak wyboru terminu oznacza rezygnację z etapu finałowego, 

- do testu finałowego można podejśd tylko jeden raz, 

- test finałowy trwa 20 minut, 

- można rozwiązad dowolną ilośd zadao w czasie 20 minut, 

- pytania będą wyświetlały się losowo, 

- za poprawne odpowiedzi dopisywane są punkty dodatnie, za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty, 

- awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu finałowego. 

- lista uczniów i szkół nagrodzonych oraz ranking szkół zostanie ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2011 r. 

6. Nagrody 
1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla: 

a) najlepszego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

b) najlepszej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

2. Lista nagród dostępna jest na stronie konkursu. 

http://www.pti.org.pl/
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
http://www.tik-tak.eecdl.pl/
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7. Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w wyznaczonym dniu, nie 

przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 

3. W przypadku nakładania się terminów kilku różnych grup konkursu uczeo dokonuje wyboru konkursu 

grupy, w której weźmie udział. 

4. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. 

5. Nadzór merytoryczny nad konkursem pełni Komisja Konkursowa. 

http://www.pti.org.pl/
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Harmonogram Konkursu TIK? – TAK! 
 

L.P Data Zadanie 

1 
28.03.2011 – 
8.04.2011 

rejestracja uczestników i szkół 

2 
4.04.2011 –  
8.04.2011 

etap szkolny konkursu:  
rozwiązywanie testów on-line, zdobywanie punktów indywidualnie i dla 
szkół 

3 12.04.2011 umieszczenie listy finalistów na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl 

4 
od 12.04.2011 
do 14.04.2011 

deklarowanie przez finalistów, terminu (godziny) rozwiązywania testu 
finałowego 

5 15.04.2011 
etap ogólnopolski konkursu: 
Rozwiązywanie testu on-lina od godz.12.00 do 17.00 

6 28.04.2011 
ogłoszenie na stronie internetowej www.tik-tak.eecdl.pl listy 
zwycięzców konkursu TIK?-TAK! 

7 17.05.2011 
uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom podczas obchodów 
Światowego Dnia Społeczeostwa Informacyjnego w Warszawie 
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