
REGULAMIN KONKURSU ALGORYTMICZNEGO 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się  26 kwietnia 2021 r. i kończy się w dniu 22 maja 2021 r. 

Konkurs dzieli się na rundy, każda z nich jest przeprowadzana zdalnie przez serwis internetowy 

https://szkopul.edu.pl/. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zarejestrować się w serwisie internetowym 

Konkursu https://szkopul.edu.pl/ oraz zgłosić chęć udziału  na adres dbi2021wlo@gmail.com  w celu 

uzyskania dostępu do zadań (w zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko oraz klasę mail na który należy 

wysłać link do konkursu) lub zgłosić się do p. Wiesława Jaśkowca (przez Teams lub dziennik 

elektroniczny). 

Każda osoba może zarejestrować się tylko raz. Osoby podające przy rejestracji nieprawdziwe dane 

osobowe zostaną zdyskwalifikowane. Dokonując rejestracji, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych przez organizatorów Konkursu, w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

RUNDY ZDALNE 

Rozkład czasowy rund zdalnych określa poniższa tabela: 

RUNDA  CZAS TRWANIA ILOŚĆ ZADAŃ 

RUNDA I 26.04.21 - 8.05.21 3 

RUNDA II 10.05.21 – 24.05.21 3 

 

Rozwiązania są sprawdzane automatycznie w trakcie trwania rundy, a o ich wynikach uczestnicy są 

informowani na bieżąco. Po zakończeniu każdej rundy, następnego dnia, ogłaszane są aktualne listy 

rankingowe. W przypadku niespodziewanych problemów technicznych organizatorzy mogą opóźnić 

ogłoszenie rankingów.  

W uzasadnionych przypadkach, na przykład długotrwałego niedziałania serwisu internetowego 

Konkursu, Jury Konkursu ma prawo przedłużyć czas przysyłania rozwiązań z danej rundy. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez serwis 

internetowy Konkursu w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu. 

W przypadku nadmiernego obciążenia serwisu sprawdzanie zadań odbywać się z opóźnieniem, przez 

co uczestnik może nie zdążyć zobaczyć oceny swojego rozwiązania przed końcem rundy. Nie może to 

jednak być powodem do reklamacji. 

W trakcie Konkursu interakcja między zawodnikami związana z bieżącymi zadaniami jest dozwolona. 

W przypadku stwierdzenia lub znalezienia rozwiązań niesamodzielnych, zawodnicy mogą zostać 

zdyskwalifikowani. 

https://szkopul.edu.pl/
https://szkopul.edu.pl/


ROZWIĄZANIA 

Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. 

Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania. 

W danych testowych nie występują zbędne puste wiersze ani znaki odstępu na początkach i na końcach 

wierszy, chyba że w treści zadania wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli w jednym wierszu znajduje się 

więcej niż jedna liczba, to wszystkie liczby są pooddzielane pojedynczymi odstępami. Ta zasada dotyczy 

danych wejściowych oraz wyjściowych. 

Dopuszczalne są jedynie programy w języku C++. 

ZGŁASZANIE ROZWIĄZAŃ W RUNDACH ZDALNYCH 

Rozwiązania są zgłaszane za pomocą formularza dostępnego w serwisie internetowym Konkursu. 

Zgłoszenia zadań z danej rundy są możliwe tylko do czasu jej zakończenia. W każdej rundzie można 

zgłosić maksymalnie 10 rozwiązań tego samego zadania. Ocenie podlega jedynie ostatnie nadesłane 

kompilujące się rozwiązanie. 

OCENIANIE ZADAŃ – RUNDY ZDALNE 

Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są poprawność i szybkość działania programu. 

Rozwiązania oceniane są automatycznie: nadesłany program jest kompilowany i uruchamiany na 

danych testowych, w przypadku, gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem 

oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność 

otrzymanej odpowiedzi, w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź 

wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, wszelkie 

niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź). 

Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury Konkursu. 

Uczestnicy są na bieżąco informowani o wynikach sprawdzania zgłoszonych przez siebie rozwiązań 

zadań. 

NAGRODY 

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury Konkursu. 

Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 


