
Termin Konkursu 

1. Konkurs IT Taboos odbędzie się 5 grudnia 2013 r po przeprowadzeniu eliminacji w dniu 

28.11.13.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca Konkursu pojawią się na stronie 

internetowej szkoły. 

§ 2. Cele Konkursu 

Głównym celem Konkursu jest: 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia 

się i rozwijania umiejętności językowych. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-

gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

5. Podniesienie samooceny uczniów. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klasy o profilu informatycznym w Zespole 

Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „ Żywiciel” oraz 

zaproszonych szkołach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do 

nauczyciela koordynującego konkurs w szkole (pani Beata Domańska, pani Ewa 

Gruszko, sala 132) w terminie co najmniej czterech dni przed wyznaczoną datą 

Konkursu. 

2. Ustala się limit uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe na 2 uczniów. 

3. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej szkoły. 

§ 4. Forma i zakres Konkursu 

1. Test konkursowy eliminacyjny składa się z zadań sprawdzających stopień opanowania 

struktur gramatyczno-leksykalnych oraz słownictwa technicznego stosowanego w języku 

angielskim. 

2. Konkurs właściwy I.T Taboos opiera się o praktyczne użycie wyrażeń z j.angielskiego 

technicznego 

3. Zakres materiału na konkurs zawarty jest na stronie szkoły oraz w załączniku. 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy 

ogłoszeń w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. 

2. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie 

internetowej szkoły. 



§ 6. Przebieg konkursu. 

1. Konkurs składa się  z dwóch etapów: elimnacji(które odbedą się 28.11.13 o godz. 9:20-

10:15 w sali 132) i konkursu właściwego (który odbędzie się 05.12.13 od godziny 9:30). 

2.  Konkurs właściwy  trwa do 90 minut. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, 

przyznaje się miejsca ex aequo. 

§ 7. Nagrody 

1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują 

następujące nagrody: 

a) dyplom 

b) nagroda książkowa lub inna nagroda za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania 

co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów  

 c)celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego. 

d) za pierwsze miejsce- w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia 

punktów - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego. 

e) za drugie i trzecie miejsce - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 

Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją 

Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  



Materiały do konkursu 

 

Taboo phrases which can be used by a contestant and are advisable to get to know before the 

contest: 

  

1. What is the function of this appliance? 
2. Can it be connected via usb connection? 
3. What’s the main manufacturer of this device? 
4. Is this used for storing or processing data? 
5. Do you use this for communication? 
6. Is this portable? 
7. What feature does this characterize? 
8. Does it nedd cooling? 
9. Des it contain rotating parts? 
10. Does it contain optical parts? 
11. Is its name also an animal name? 
12. Does it emit light? 
13. Is it inside a computer or visible from outside? 
14.  
  
Words to learn: 
  

motherboard 
CPU socket 
CPU fan 
memory slots 
power connector 
connectors for integrated peripherals 
extension slots 
BIOS Flash Chip 
CMOS battery 
hard disk connector 
Adjective 
Noun 
Verb 
Dialer 
Computer virus 
Wabbit 
Phishing 

Rootkit 
IP address 
Malware 
Insert 
Replicate 
Data 
File 
Harmful 
Keyword 
Programming language 
Algorithm 
Hard disc 
Database 
A node 
Worm 
malicious 

 
 
 
 
 

 


