
Regulamin drużynowych i indywidualnych  
IV mistrzostw Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu w pisaniu na komputerze 

Celem konkursu jest: 
- propagowanie umiejętności szybkiego  i bezbłędnego pisania na komputerze, 
- wyłonienie najlepszej drużyny (zespołu klasowego) w pisaniu na klawiaturze komputera, 
- przyznanie tytułu „Mistrza klawiatury 2017” w konkurencji indywidualnej.  

Mistrzostwa przeznaczone są dla tych, którzy: 
- chcą rywalizować ze sobą w szybkim pisaniu na klawiaturze komputera, 
- chcą sprawdzić swoje umiejętności, 
- chcą stale podnosić swoje umiejętności, 
- chcą się przygotować do egzaminu weryfikującego umiejętność szybkiego pisania. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
  
W mistrzostwach może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół nr 1, który biegle pisze na klawiaturze 
komputera (dowolna liczba uczniów z danej klasy).  
 
Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać osobiście do dnia 17 listopada 2017 r. u pani Teresy Stolarek. 
Drużynę tworzy 4 uczniów z tej samej klasy, którzy uzyskali najlepszy wynik w mistrzostwach. W mi-
strzostwach może wziąć udział dowolna liczba drużyn z danej klasy. Mistrzostwa zostaną rozegrane w 
dniu 24 listopada 2017 roku w sali 52 w Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu w godzinach 7.20-15.30. 

 
§ 2 

Przebieg konkursu 
 

Zadaniem uczestników będzie przepisanie tekstu w jak najkrótszym czasie i z jak najmniejszą ilością błę-
dów. Teksty będą przepisywane w programie „Mistrz klawiatury”. Uczestnicy mogą pisać na własnych 
klawiaturach. 

Podstawowym kryterium oceny pracy będzie czas i ilość błędów, przy nieprzekraczalnym procencie błę-
dów (5%).  
(Przekroczenie 5 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową). 
 
Dla zwycięzców indywidualnie i drużynowo przewiduje się nagrody, medale i dyplomy. Organizator za-
strzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody w przypadku nie spełnienia kryterium bezbłędno-
ści. 

§ 3 
Jury 

 
Jury (złożone z uczniów reprezentujących klasy biorące udział w mistrzostwach) powołuje Organizator.  

Prace sprawdzane są za pomocą programu „Mistrz klawiatury”.  

Jury na bieżąco rozstrzyga wszelkie zgłaszane kwestie sporne, a jej decyzje są nieodwołalne.  

Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości techniczne uczestnik zgłasza bezpośrednio po zakończeniu 
pisania tekstu. Po odejściu od komputera nie będą one już uwzględniane.  
 

Organizator: Teresa Stolarek 


