Aneks nr 1 do Regulaminu Świętokrzyskiego Testu z Informatyki
2019
1. Partnerami Świętokrzyskiego Testu z Informatyki w roku 2019 są: Urząd Miasta Kielce, Albit Software Sp. z
o.o., Altar Sp. z o.o., Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Infover S. A., ITM Code Sp. z o.o., Karol Wątrobiński
Kancelaria Radcy Prawnego WN Legal, Plumi Artykuły Reklamowe Aleksandra Śliwa-Zielonka, Producer Sp. z
o.o., Studenckie Koło Naukowe GRUPA XOR, Transition Technologies PSC Sp. z o.o., VirtusLab Sp. z o.o.
2. Uczestnicy Testu w kategorii uczniowskiej rozwiązują 40 zadań z następujących kategorii:
a) Eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
b) Lokalne sieci komputerowe i zarządzanie sieciami;
c) Użytkowanie pakietu biurowego;
d) Programowanie, tworzenie i administrowanie stron internetowych.
3. Uczestnicy Testu w kategorii studenckiej rozwiązują 80 zadań z następujących kategorii:
a) Wiedza ogólna
b) Backend
c) Bazy danych
d) Frontend.
4. W każdej z kategorii wiekowej spośród uczestników zostaną wyłonione trzy osoby z największa liczbą
punktów. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na uzyskanie tej samej liczby punktów przez kilka osób
zostanie przeprowadzona dogrywka. Test dogrywkowy będzie przeprowadzany do skutku.
5. W edycji 2019 r. Testu przewidziano następujące nagrody:
a) w kategorii uczniowskiej - dodatkowe punkty na studia stacjonarne Politechniki Świętokrzyskiej na
dowolnym kierunku, szczegółowe zasady opisane w Regulaminie;
b) nagrody rzeczowe:
I miejsce - laptop
II miejsce - zestaw Raspberry Pi 3 B+ z kamerą oraz podzespołami
III miejsce - słuchawki JBL.

6. W edycji 2019 r. Testu przewidziano następujące nagrody w kategorii studenckiej:
I miejsce - laptop
II miejsce - tablet
III miejsce - smartphone.
7. Ponadto laureaci otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Świętokrzyskiego Testu z
Informatyki 2019
1. Na Test należy się stawić 4 kwietnia 2019 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej, Aleja Tysiąclecia
Państwa Polskiego 7 w Kielcach. Test rozpoczyna się o godz. 10.00.
2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Testu jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub
uczniowskiej oraz zalogowanie się na wcześniej utworzonym podczas rejestracji koncie użytkownika.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna na uczestnictwo w
Teście.
4. Odejście od stanowiska i/lub opuszczenie sali (np. do toalety) jest równoznaczne z zakończeniem Testu.
5. Podczas Testu nie można korzystać z Internetu, notatek, urządzeń audiowizualnych ani innych pomocy.
6.Każda próba ściągania lub korzystania z jakiejkolwiek pomocy grozi usunięciem z sali i skreśleniem z listy
uczestników.
7. Szczegółowe zasady dotyczące sposoby zaznaczania prawidłowej odpowiedzi zostaną przedstawione przez
organizatorów przez rozpoczęciem Testu.
8. Informacja o ew. dogrywce zostanie podana w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej o godzinie
podanej przez organizatorów. Jeżeli uczestnik dopuszczony do dogrywki nie stawi się na dogrywkę w miejscu
podanym przez organizatorów - przegrywa dogrywkę walkowerem.
9. Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się na Auli Głównej Politechniki
Świętokrzyskiej.
10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Teście obejmuje publikację wizerunku, imienia
i nazwiska oraz wyniku uczestnika, który zdobył jedną z nagród testu.
11. Od decyzji organizatorów nie przysługuje odwołanie.
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