REGULAMIN KONKURSU na „KRZYŻÓWKĘ INFORMATYCZNĄ”
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2015r
„Razem tworzymy lepszy Internet”
Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy informatycznej, w szczególności wiedzy dot. bezpieczeństwa
w Internecie, wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.
2. Wzbogacenie słownictwa informatycznego oraz kształtowanie pojęć informatycznych.
3. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników i innych źródeł informacji.
4. Zachęcenie uczniów do tworzenia własnych haseł w oparciu o posiadane wiadomości
5. Wykorzystanie dostępnych programów komputerowych do konkretnych zadań.
6. Rozwijanie umiejętności:
 praktycznych z zakresu obsługi programów komputerowych
 logicznego myślenia,
 spostrzegawczości,
 kreatywności,
Zasady konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły.
2. Praca konkursowa polega na ułożeniu krzyżówki, której rozwiązaniem będzie hasło
INTERNET.
3. Układ krzyżówki dowolny.
4. Hasłami do krzyżówki mogą być tylko pojęcia związane z komputerem, technologią
informacyjną, Internetem, bezpieczeństwem w internecie.
5. Krzyżówkę należy zaprojektować w programie MS Office Word. Krzyżówki „zeskanowane”
nie będą brały udziału w konkursie.
6. Wygląd krzyżówki można uatrakcyjnić elementami graficznymi.
7. Praca konkursowa powinna składać się z pustej krzyżówki, haseł oraz krzyżówki
uzupełnionej poprawnymi odpowiedziami, wszystko w jednym pliku.
8. Plik należy nazwać: „Krzyżówka na konkurs_Imię i nazwisko autora” i dostarczyć na płycie
do pani Moniki Zduńczyk do 20 lutego 2015r.
9. Praca powinna być autorska, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie
wcześniej niepublikowane.
10. Kryteria oceny:
 poprawność merytoryczna
 poprawność techniczna wykonania w programie komputerowym
 wygląd estetyczny
11. Krzyżówki zawierające błędy merytoryczne, hasła nie związane z informatyką lub
technologią informacyjną, hasło główne- rozwiązanie nie związane z bezpieczeństwem w
Internecie będą dyskwalifikowane.
12. Wszystkie zaakceptowane prace konkursowe będą nagrodzone ocenami z informatyki.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 lutego 2015r. na apelu szkolnym oraz na stronie
internetowej naszej szkoły
Postanowienia końcowe:
1. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na publikowanie swojej pracy na szkolnej
stronie internetowej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

