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Znamy już wyniki XIII edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. W skali ogólnopolskiej nie udało nam się
zająć czołowych miejsc, ale niektóre wyniki są wysokie. Każdy uczestnik może sprawdzić swój rezultat po
zalogowaniu się na swoje konto na platformie konkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają po
feriach pamiątkowe dyplomy, a osoby z najwyższym wynikiem w szkole zostaną dodatkowo nagrodzone
czekoladą.
Oto najlepsze wyniki uczniów naszej szkoły:
kategoria SKRZAT - max. 75 punktów (startowało 23 uczniów)
1. Krzysztof Wach 1c - 43,75 pkt / 75 pkt2. Piotr Estko 1c i Tadeusz Bryła 2c - 36,25 pkt / 75 pkt3.
Łukasz Kałamaga 1c - 32,25 pkt / 75 pkt4. Martyna Kucharska 1a - 32 pkt / 75 pkt5. Lena Kowalska 1c i
Michał Piotrowski 3a - 30 pkt / 75 pkt kategoria BENJAMIN - max. 120 punktów (startowało 25 uczniów)
1. Szymon Nierychło 4d - 76,25 pkt / 120 pkt
2. Natalia Głazowska 6a - 71 pkt / 120 pkt3. Michał Czech 4a - 67,25 pkt / 120 pkt 4. Piotr Krajza 5d 62,5 pkt / 120 pkt 5. Łukasz Gucwiński 5d - 60 pkt / 120 pkt kategoria JUNIOR - max. 120 punktów
(startowało 10 uczniów)
1. Adam Ostrowski 8a - 77,5 pkt / 120 pkt 2. Anna Kubny 8d - 74,5 pkt / 120 pkt
3. Dawid Bakota 7b i Mikołaj Kerner 8a - 72,5 pkt / 120 pkt
Kolejny konkurs już za rok. Warto rozwiązywać zadania z poprzednich edycji konkursu, z tego roku też
już są na stronie Bobra po adresem:
https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/ Przypominamy zasady konkursu:
kategoria BENJAMIN (kl. IV-VI) oraz JUNIOR (kl. VII oraz I, II gimnazjum)
- na start uczestnik otrzymał 24 punkty,
- na uczestnika czekały 24 zadania podzielone ze wzgledu na poziom trudności na trzy grupy po 8 zadań
w każdej,
- za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania można było otrzymać 3, 4 lub 5 punktów w zależności
od stopnia trudności,
- skutkiem udzielenia złej odpowiedzi było odjęcie z puli punktów użytkownika określonej liczby
punktów: 0,75 (dla zadań za 3 punkty), 1 (dla zadań za 4 punkty) lub 1,25 (dla zadań za 5 punktów),
- maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia to 120 punktów, minimalny to 0 punktów.
kategoria SKRZAT (kl. I-III)
- na start uczestnik otrzymał 15 punktów,
- na uczestnika czekało 15 zadań podzielonych ze wzgledu na poziom trudności na trzy grupy po 5 zadań
w każdej,
- za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania można było otrzymać 3, 4 lub 5 punktów w zależności
od stopnia trudności,
- skutkiem udzielenia złej odpowiedzi było odjęcie z puli punktów użytkownika określonej liczby
punktów: 0,75 (dla zadań za 3 punkty), 1 (dla zadań za 4 punkty) lub 1,25 (dla zadań za 5 punktów),
- maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia to 75 punktów, minimalny to 0 punktów.
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