
Rzeszów, 13.02.2010

Protokół z II edycji konkursu „ZSE PROGRAMMER'S”

1. Miejscem konkursu był Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 
120. Komisja konkursowa została ustalona w następującym składzie:

mgr inż. Zbigniew Niedbała – przewodniczący Komisji,
dr inż. Marek Śnieżek – zastępca,
mgr inż. Jan Sadolewski – sekretarz,
Tomasz Nowak – członek.

2. O godzinie  9:25 uczestnicy przeszli  do sali  konkursowej,  gdzie  zostało przeprowadzone 
losowanie miejsc.

3. Po  przedstawieniu  zasad  przeprowadzania  konkursu  i  rozdaniu  pytań  konkursowych 
nastąpiło wyjaśnienie przez Przewodniczącego Komisji instrukcji do przebiegu konkursu. 
Były to:
2.1. Liczba punktów za 34 i 35 pytanie odpowiednio 3 i 4 punkty.
2.2. Odpowiedź na 34 i 35 pytanie należy umieścić na odwrocie karty odpowiedzi.
2.3. Odpowiedzi z Pascala należy udzielać jak dla jego 16-bitowej implementacji.
2.4. Dodano słowo w pytaniu 20: „zawsze” pomiędzy słowami „całkowitych” i „zajmuje”. 
Treść całego pytania została umieszczona na tablicy znajdującej się w sali.
2.5. Na karcie odpowiedzi należy umieścić typ testu: C++/Pascal

4. 12 uczestników wg załącznika 1 rozpoczęło pisanie prac o godzinie 9:30. Planowy czas 
rozwiązywania zadań 90 minut.

5. O godzinie 11:00 członkowie Komisji zebrali prace uczestników.
6. O godzinie 11:10 komisja zebrała się na niejawnym posiedzeniu w związku z ocenianiem 

prac.
7. O godzinie 12:10 prace zostały ocenione i uczestnicy uzyskali następującą liczbę punktów 

wg załącznika 1.
8. Do etapu finałowego zakwalifikowali się: 

1. Bąk Karol – 33 pkt.
2. Guzek Michał – 33 pkt.
3. Dziadosz Radosław – 31 pkt.
4. Rempoła Krzysztof – 29 pkt.
5. Dzierżak Jakub – 29 pkt.

9. O  godzinie  12:15  zostały  przedstawione  wyniki  pierwszego  etapu  uczestnikom  oraz 
zgromadzonym  osobom.  Przewodniczący  komisji  odczytał  również  nazwiska  osób 
zakwalifikowanych do etapu finałowego.

10. Uczestnicy finału zostali przydzieleni do stanowisk komputerowych.
11. O 12:20 zostały przedstawione przez Przewodniczącego Komisji zasady finału oraz sposoby 

oceniania.
12. Pytania konkursowe zostały rozdane o godzinie 12:22.
13. Uczestnicy  nie  zgłosili  dodatkowych  pytań  w związku  z  przeprowadzaniem finałowego 

etapu konkursu.
14. 5 uczestników rozpoczęło etap finałowy o godzinie 12:23. Planowy czas opracowywania 

rozwiązania 90 minut.
15. O 13:57 uczestnicy zakończyli pisanie programów. Komisja udała się na niejawną naradę 

w trakcie której oceniała kod uczestników.
16. O 15:30 Komisja ustaliła ostateczną ocenę punktową dla opracowanych programów. 
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17. Na etapie finałowym uczestnicy otrzymali następującą liczbę punktów, dostępną również 
w załączniku nr 2:
1. Guzek Michał – 38 pkt.
2. Bąk Karol – 37 pkt.
3. Rempoła Krzysztof – 28 pkt.
4. Dziadosz Radosław – 26 pkt.
5. Dzierżak Jakub – 15 pkt.

18. Laureatem pierwszej nagrody został Michał Guzek. Druga nagroda trafiła do Karola Bąka. 
Dwie trzecie nagrody trafiły do Radosława Dziadosza i Krzysztofa Rempoły. Zestawienie 
obu etapów jest dostępne w załączniku 3.

19. Laureaci odebrali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
20. Zebrani nie zgłaszali zastrzeżeń do protokołu.
21. Protokół sporządzono w trzech jednogłośnie brzmiących egzemplarzach.
22. Podpisy członków komisji.

Zbigniew Niedbała Marek Śnieżek Tomasz Nowak Jan Sadolewski

23. Protokół sporządził Jan SADOLEWSKI.

Sekretarz: Jan Sadolewski

Otrzymują:
1. Zespół Szkół Elektronicznych, Rzeszów, ul. Hetmańska 120.
2. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów ul. Wincentego Pola 2.

Załączniki:
1. Ilość punktów uzyskana przez uczestników pierwszego etapu.
2. Ilość punktów uzyskana przez uczestników finałowego etapu.
3. Zestawienie pierwszego i finałowego etapu.
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