
IX Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

MIKROPROFESOR

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do 
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Mikroprocesor”. Była to już IX edycja.

Główna myśl skierowana przez organizatorów cytując za nimi była taka iż 
„Ogólnopolski Konkurs Informatyczny MIKROPROFESOR jest zdarzeniem 
skierowanym ku młodemu człowiekowi. Zamiarem autora i organizatorów było z jednej 
strony spełnienie codziennego pragnienia nastolatka zmierzenia się z innymi, 
porównania i udowodnienia sobie i otoczeniu, że stać go na coś więcej niż mechaniczne 
wykonywanie ruchów w obrębie klawiszy kursora, a z drugiej strony wydobycie na 
światło dzienne tych perełek młodzieżowej, informatycznej diaspory, których szkolny 
przedmiot informatyka ani olimpiady przedmiotowe wydobyć nie mogą. Stajemy 
w Internecie w poprzek grom sieciowym pochłaniającym święty czas dorastania ucznia 
i wskazujemy na inny sposób zabawy, konkurencji, edukacji i rozrywki.”

Pierwszy etap konkursu składał się z 10 testów wiedzy, z zakresu informatyki 
i europeistyki. Z pierwszym testem uczestnicy konkursu zmierzyli się  2.01.2012 i przez 
kolejne tygodnie aż do 20.04.2012 r. W naszej szkole przystąpiło do tego etapu 15 
uczniów głównie z drugich klas ale zainteresowali się konkursem również tegoroczni 
maturzyści. Opiekunem uczestników konkursu była p. Agnieszka Chłopczyńska -
nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych 
i Licealnych.

Uczniowie logowali się na stronie www.mikroprocesor.pl i w czasie 
udostępnienia testów przez pięć dni w tygodniu; od poniedziałku do piątku
rozwiązywali zadania.
Każdy test składał się z 25 pytań, przy czym zostały one podzielone na grupy po pięć,
każda grupa pytań była udostępniona przez jeden dzień (pierwsze pięć w poniedziałek,
następne pięć we wtorek itd. aż do piątku włącznie). 
Kolejne testy zawierały coraz więcej pytań z informatyki, tak aby test dziesiąty, ostatni, 
składał się tylko z pytań dotyczących tej dziedziny wiedzy. Za poprawną odpowiedź na 
pytanie można było uzyskać 1 punkt.
W sumie uczestnik mógł uzbierać 250 pkt. za cały czas trwania I etapu. 

W  drugim etapie każdemu z zarejestrowanych uczniów został drogą losowania 
przypisany jeden z krajów Europy (nie tylko z Unii Europejskiej). Uczeń stał się od tej 
pory ambasadorem tego kraju. Jego zadaniem było przygotowanie, filmu bądź 
prezentacji i umieszczenie na popularnym portalu Youtube.

Do finału zostało zakwalifikowanych dziesięciu uczestników konkursu, którzy 
w etapie pierwszym i drugim zdobyli największą liczbę punktów.

Celem finału było wyłonienie najlepszego uczestnika, który otrzyma tytuł
Mikroprofesora. W finale uczestnicy rozwiązywali zadania praktyczne, które swą
tematyką obejmowały szeroki zakres zagadnień z informatyki i technologii
informacyjnej oraz języka angielskiego dla informatyków takich jak:

� Systemy operacyjne (DOS, Windows, Linux, MacOS)
� Projektowanie stron internetowych
� Oprogramowanie biurowe



� Grafika i multimedia
� Sieci komputerowe
� Urządzenia komputerowe (w tym historia komputera)
� Język angielski dla informatyków
Spośród ogromnej liczby uczniów (tj. 529) z całej Polski do finałowej 10 

zakwalifikował się Sławomir Dańczak z klasy 2c. W tym etapie konkurował między 
innymi z kolegami z Częstochowy, Poznania, Oświęcimia, Sokółki, Białegostoku. 
Zajął II miejsce. Finał konkursu i wręczenie nagród odbył się 19 maja 2012 w 
Łopusznej, miejscu, życia i twórczości księdza profesora Józefa Tischnera, patrona 
konkursu, a także miejscu jego pochówku. Gospodarzem konkursu był brat ks. prof. 
Józefa Tischnera – Kazimierz Tischner. Gościem honorowym był Henryk Wujec 
doradca Prezydenta RP.


