Pozvánka na krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP
Uskutoční sa vo štvrtok 11. februára 2016 v Spojenej škole Tvrdošín.
Program súťaže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezentácia, rozpísanie
Porada súťažnej komisie a sprevádzajúcich učiteľov
Slávnostné otvorenie súťaže
Začiatok súťaže v písaní na počítači
Začiatok súťaže v úprave textu na počítači, wordprocessing
Oprava prác, program pre žiakov
Obed
Vyhodnotenie súťaže

8.00 h – 9.00 h
8.45 h
9.15 h
9.30 h
10.15 h
10.45 h
12.30 h
14.00 h

Súťažné disciplíny :
1. písanie na počítači,
2. úprava textu na počítači (UTX),
3. wordprocessing.
Každý súťažiaci má právo si priniesť na súťaž vlastnú klávesnicu, počítač alebo notebook.
V prípade, že súťažiaci túto možnosť využije, žiadame Vás, aby ste to uviedli v prihláške na súťaž
spolu s informáciou, v akej verzii bude súťažiť (Word 2007 a pod.) V súťažných priestoroch sa
súťažiacim zakazuje používať USB kľúč. Pri účasti neplnoletého žiaka je potrebný súhlas
rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.
Podmienky účasti v súťaži:
Podmienkou na úspešnú účasť žiaka v prvej súťažnej disciplíne – Písanie na počítači – je
splnenie limitu 270 čistých úderov/min., pri presnosti písania najmenej 99,75 % (0,25 % chýb). Za
každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.
V druhej súťažnej disciplíne – Úprava textu na počítači – požadovaný limit pre úspešnú
realizáciu disciplíny je dosiahnutie minimálne 7000 bodov (tzn. 70 korektúr z predpísaných 150 za
10 min.).
V tretej súťažnej disciplíne – Profesionálne spracovanie textu – wordprocessing – sú
súťažiaci úspešní, ak dosiahli aspoň 50 % z celkového počtu bodov. Je to nová, veľmi aktuálna,
v praxi v maximálnej miere využiteľná súťažná disciplína.
Do súťaže môže škola prihlásiť maximálne 6 žiakov, pričom nemusí byť rovnomerne
zastúpená každá súťažná disciplína.
Súťažné disciplíny sa vyhodnocujú samostatne. Pre každú disciplínu sa vypracúva osobitná
výsledková listina. Súťažná disciplína wordprocessing nebude vyhodnotená v deň súťaže.
Bližšie informácie obsahuje Súťažný a Organizačný poriadok, ktorý nájdete na stránke
www.siov.sk/projekty a aktivity/súťaže/SIP.
Prihlášky posielajte najneskôr do 4. februára 2016.
V prípade záujmu kontaktujte vyučujúcich INF.
PK INF - Rančáková

