TIK - tak!

Podczas Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego T.I.K? – TAK! najlepsi
informatycy naszej szkoły zmierzyli się z rówieśnikami z całej Polski. W tym roku chęć
udziału w konkursie zgłosiło ponad 6000 uczniów z całej Polski!!!
Organizatorem tego prestiżowego konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne
(PTI). Inicjatywę objął patronatem Minister Edukacji Narodowej, a fantastyczne
nagrody dla najlepszych (m.in. XBoxy 360 z Kinect, Tablety, iPady i wiele wiele innych)
ufundowała firma Microsoft, Motorola, Allegro i inne.
Do II półfinałowego etapu awansowało 100 najlepszych uczniów. Wśród nich znalazło się tylko
pięciu reprezentantów województwa łódzkiego, w tym trzech z naszej szkoły: Oliwier Wiatr (6e),
Eryk Zywert (6d) i Jakub Sola (6e).
II etap składał się z części praktycznej (zadania do rozwiązania) oraz teoretycznej (pytania z
odpowiedziami jednokrotnego wyboru). Uczniowie rozwiązywali test przy egzaminatorze ECDL.
Do wielkiego finału awansowali tylko uczniowie z najlepszymi 10-oma wynikami II etapu!!! Wśród
nich, z piątym wynikiem w kraju (!!!) znalazł się uczeń naszej szkoły, jedyny reprezentant
województwa łódzkiego: Oliwier Wiatr!!!
Bardzo dobre wyniki uzyskali nasi pozostali uczniowie plasując się na miejscach 24 (Jakub Sola) i
32 (Eryk Zywert). Mimo, iż nie wezmą udziału w finale, udowodnili, że należą do ścisłej czołówki
kraju. Brawo!
Dnia 15 maja 2013 roku w Centrum Konferencyjnym w Warszawie odbył się wielki finał!
Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na jak największą liczbę pytań. Finaliści mieli
do dyspozycji zaledwie 30 sekund na każde pytanie. Pytania sprawdzały wiedzę z wielu dziedzin,
m.in.: sieci komputerowych, Internetu, programów biurowych, programowania, pojęć związanych z
technologią informacyjną.
Oliwier zajął 5 miejsce na 13 finalistów. Tym samym znalazł się w ścisłym gronie najlepszych
informatyków kraju w kategorii szkół podstawowych. Gratulacje!
Oprócz nagród rzeczowych od licznych sponsorów (m.in. firmy Microsoft, czy Motorola) oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszałków Województw finaliści otrzymali możliwość
bezpłatnego zdawania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Gratulujemy!
Opiekunem naszych uczniów była Karolina Majchrzak.

