UNITED CONSULT SzSzB Megyei Alkalmazói Verseny 2018
VERSENYKIÍRÁS

A UNITED CONSULT és a Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma informatika versenyt hirdet középiskolai tanulók számára. A
verseny lebonyolításában közreműködik a MIMOX Kft, mint szakmai támogató szervezet.
A jelentkezők jelentkezésükkel elfogadják a verseny rendezésére és lebonyolítására vonatkozó
versenyszabályzatot.
Versenyszabályzat
1. Nevezési feltételek
A versenyre kizárólag a megye nappali tagozatos középiskolai tanulói nevezhetnek.
A nevezni kizárólag a http://nyirszikszi.hu oldalról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével lehet.
A felhasználható környezet (operációs rendszer, office csomag, képszerkesztő) a 2018-as tavaszi,
emeltszintű informatika érettségin használható szoftvereszközök alapján választhatók a
döntőben. A nevezés során a kategóriánként induló diákok létszámát kell megadni, így kérjük,
iskolánként egy űrlapot töltsenek ki!
Nevezési határidő: 2018. január 22.
2. A verseny lebonyolítása:
Első forduló:
Időpontja: 2018. február 15, vagy 16. (csütörtök, vagy péntek, a helyi elfoglaltságokhoz
igazítva) 14 óra. Az idő tartama 180 perc.
Helyszíne: A nevező iskolája
Javítási határidő: 2018. március 5. (hétfő) A dolgozatokat a versenyző tanára javítja a kiküldött
javítási útmutató szerint. (Minden 50%-os teljesítményt meghaladó dolgozatot továbbítani kell.)

Második forduló:
Időpontja: 2018. március 23. (péntek) 14:30 óra. Az időtartama 180 perc.
Helyszíne: Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium szaktantermei.
3. Tematika, a verseny formája
A versenyt, a korábban már bevált, három kategóriában hirdetjük meg.
I. kategória 9-10-esek. Az első és második fordulóban szövegszerkesztés, táblázatkezelés és
prezentáció/grafika témakörökben lesznek feladatok.
II. kategória 11-12-esek, akik heti maximum két órában tanulnak informatikát. Az első
fordulóban szövegszerkesztés, táblázatkezelés és prezentáció/grafika, a második fordulóban
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatkezelés témakörökben lesznek feladatok
III. kategória 11-12-esek, szakmai informatikát és a heti legalább 3 órában informatikát
tanulók. A feladatok és témakörök megegyeznek a II. kategória témaköreivel és feladataival.
4. A verseny értékelése, díjazása
A feladatok értékelése a kétszintű érettségi informatika tárgy feladatainak pontozását követi. A
verseny végső helyezése a döntőben elért pontok alapján történik. A szervezőbizottság
kategóriánként az első 5 versenyzőt tárgyjutalomban részesíti, ugyanakkor fenntartja a jogot a
díjak megosztására, vagy visszatartására.
Az eredményhirdetésre várhatóan 2018. április 13-án a Digitális Témahét keretein belül kerül
sor.
A versennyel kapcsolatos információk a http://nyirszikszi.hu oldalon olvashatóak.

A felmerülő kérdésekre kizárólag a verseny@nyirszikszi.hu postafiókra küldött levelekre
válaszolunk!
Nyíregyháza, 2018. december 11.
Versenybizottság

