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Ogólnopolski 

Konkurs na Stronę Internetową  

„Komputer jaki jest każdy widzi”.  

Projekt strony internetowej, która prezentuje budowę i zasadę działania 

NOWOCZESNEGO komputera. 

Parametry, a co za tym idzie możliwości sprzętu komputerowego podlegają ciągłemu 

bardzo dynamicznemu rozwojowi. Dlatego celem tej edycji konkursu będzie stworzenie 

serwisu internetowego, który pozwoli zarówno początkującym jak i zaawansowanym 

użytkownikom poznać nowoczesne komputery i zasadę ich działania.  

 

Regulamin konkursu 

Organizator konkursu 
Nauczyciele Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. 

Uczestnicy konkursu 
 

Uczniowie  szkół  ponadgimazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych). Szkołę 

reprezentować mogą uczniowie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. 

I etap konkursu polega na samodzielnym stworzeniu strony internetowej na w/w  temat.   

Prace najwyżej ocenione zostaną zakwalifikowane do II etapu. 

II etap będzie polegał na wykonaniu przez uczestników strony internetowej  

z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez organizatorów konkursu. 

Informacje dotyczące tej części konkursu otrzymają drużyny, które zakwalifikują się do  

II etapu. 

Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie strony internetowej poświęconej konkursowi. 

Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do tego celu ( w załączniku oświadczenie). 

Wymagania dotyczące oddanych prac.  
 

Strona powinna być wykonana w języku HTML z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy 

stylu lub PHP. Zastosowane mogą być elementy FLASH-a.Strona nie może zawierać 

apletów JAVY. Wymagane jest napisanie strony uniwersalnie dla przeglądarki INTERNET 

EXPLORER i MOZILLA  FIREFOX. 

Wymagane jest by strona była wykonana z użyciem oprogramowania licencjonowanego. 
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ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres e-mail: : mistrzsieci@tzn.dabrowa.pl 

- w temacie-  zgłoszenie V edycja Mistrz Sieci 

-w treści : imiona i nazwiska uczestników , imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres 

szkoły 

np. Nowak, Adam Nowy 

opiekun – Sławomir Kowalski 

Techniczne Zakłady Naukowe W Dąbrowie Górniczej ul. Łańcuckiego 1 

 

PRACE KONKURSOWE należy przesyłać: 

- na adres e- mail : mistrzsieci@tzn.dabrowa.pl 

- w formie spakowanego pliku .zip oraz link do strony opublikowanej na wybranym 

przez uczestnika serwerze 

- w temacie V edycja Mistrz Sieci 

-w treści : imiona i nazwiska uczestników , imię i nazwisko opiekuna, nazwę i koły 

np. Anna Nowak, Adam Nowy 

opiekun – Sławomir Kowalski 

III LO w Katowicach 

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu do celów związanych z postępowaniem konkursowym 

(w tym ogłoszeniem listy uczestników II etapu konkursu). 

OŚWIADCZENIA  dotyczące przetwarzania danych w formie papierowej wedle 

załączonego wzoru dostarczają uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu  w dniu 

finału V edycji konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie to musi 

zostać podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika.  

 

 

Nie Bądź sztywny 

stwórz stronę, z której 

sam chciałbyś korzystać. 

Zabawa także może być NAUKĄ. 

 

 

Prace konkursowe oceniać będzie komisja w składzie: 

- mgr Anna Łukasik -  metodyk 

- mgr Marta Wiltosińska 

- mgr Magdalena Kozłowska 

- mgr Ewa Litewka 

- mgr inż. Krzysztof Sulej 

- mgr Marcin Engelhardt 

- mgr Dariusz Jopek 



 

 3 

Uwaga! 

Sprawdzane będą prace, których treść będzie zgodna z tematem konkursu. 

- zasady oceniania I ETAPU konkursu 

 

Oceniane będzie: Punktacja 

Poziom merytoryczno-estetyczny 

Poprawność merytoryczna treści  0-10 

Poziom realizacji tematu  

- aktualność zawartych wiadomości 

- zrozumiały język przedstawianych treści 

- własna inicjatywa w realizacji tematu 

 

0-10 

0-10 

0-10 

Szata graficzna ( współgrająca z prezentowanym 

tematem serwisu) 

0-10 

Przejrzystość ( intuicyjny dostęp do 

prezentowanych treści) 

0-10 

Poziom techniczny 

Prawidłowość użytego kodu  0-10 

Zaawansowanie zastosowanych języków ( ocenie 

podlega nie tylko rodzaj wykorzystywanego 

języka lecz poziom jego zaawansowania) 

0-10 

Właściwa nawigacja 0-5 

Poprawność i zaawansowanie wykorzystywanych 

narzędzi graficznych 

0-15 

Razem Max.100pkt. 

Prace najwyżej punktowane przechodzą do kolejnego etapu. 

- Szczegółowe zasady oceniania zadania w  II ETAPIE każdy uczestnik otrzyma wraz z 

treścią zadania konkursowego. 

 

- Punkty uzyskane w dwóch etapach przeliczane są na tzw. punkty konkursowe. 

W V edycji uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów (70 punktów w I etapie,   

 30 punktów II etapie). 
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Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania  

w terminie 5 dni od wydania werdyktu przez Komisję Konkursu. Na adres: 

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Łańcuckiego 10 (liczy się data stempla pocztowego). 

Terminarz konkursu: 
 

pierwszy  etap  

 zgłoszenie osób należy przesłać do 5 lutego 2011r. 

 oddanie prac – ostateczny termin do 14 lutego 2011r. 

 ogłoszenie wyników  I etapu oraz listy uczestników II etapu 7 marzec 2011. 

 

drugi etap oraz ogłoszenie wyników 

16 marzec 2011 r.  
 

DLA FINALISTÓW KONKURSU PRZEWIDYWANE SĄ CENNE NAGRODY. 


