
 

KOMUNIKAT 
Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”  

z dnia 11 lutego 2021 roku  

 

W edycji 2020/2021 w II etapie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”  

w dziedzinie INFORMATYKI 

wprowadza się Instrukcję przeprowadzenia etapu II Konkursu „O złoty indeks 

 Politechniki Śląskiej” w sposób zdalny, za pośrednictwem Komunikatora Zoom  

oraz przy użyciu Platformy Zdalnej Edukacji. 

 

Etapy przeprowadzenia II części Konkursu: 

I. Przed konkursem  

• Konkurs zostanie przeprowadzony z równoczesnym wykorzystaniem komunikatora 

Zoom i Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. 

• Komisja przedmiotowa z danej dziedziny podaje do wiadomości termin spotkania za 

pomocą komunikatora Zoom dla osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 

(dokładana godzina spotkania zostanie podana do wiadomości w formie komunikatu na 

stronie Konkursu), 

• Przed II etapem konkursu zostaje wyznaczona data i godzina próbnego połączenia za 

pomocą komunikatora w celu sprawdzenia nawiązania poprawnego połączenia 

(przypadająca na dzień przed planowanym terminem II etapu konkursu), 

• Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do dostosowania swojego miejsca 

rozwiązywania zadań w konkursie do wytycznych dotyczących przystosowania  

do wymogów konkursu zawartych w stosownym komunikacie komisji z danej 

dziedziny, 

• Uczestnicy konkursu zostają zobligowani do zaopatrzenia się w niezbędne pomoce 

dydaktyczne zgodne z komunikatem komisji przedmiotowych, 

II. W trakcie konkursu 

• W czasie zawodów wymagane jest stałe połączenie zarówno audio, jak i wideo. Nie jest 

dopuszczalne wyłączanie mikrofonu ani wyłączenie kamery w trakcie zawodów. 

Uczestnik konkursu musi być widoczny przez cały czas konkursu. Nie może znajdować 

się poza kadrem kamery. 

• Nie jest dopuszczalne przeszkadzanie innym zawodnikom w rozwiązywaniu zadań. 



• Każdy uczestnik dołącza do spotkania zdalnego na co najmniej 10 minut przed jego 

rozpoczęciem i do Platformy Zdalnej Edukacji przy pomocy danych zarejestrowanych 

przez uczestnika w aplikacji SOREK. 

• Uczestnicy identyfikują się wyłącznie za pomocą numeru IKU. Przy połączeniu 

zdalnym jako swój identyfikator wpisują numer IKU. Nie jest dozwolone używanie 

imienia, nazwiska, pseudonimu. 

• Przed rozpoczęciem konkursu zostaje przeprowadzona weryfikacja uczestnika  

– zestawienie numeru IKU wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość – przez  

przedstawiciela komisji przedmiotowej. 

• Uczestnicy zobowiązani są do niekorzystania   z pomocy osób trzecich w trakcie 

rozwiązywania zadań pod groźbą dyskwalifikacji. 

 

III.  

• Każdy uczestnik przystępując do II etapu konkursu zobowiązany jest do wypełnienia 

oraz przesłania podpisanego oświadczenia (stanowiącego załącznik do instrukcji) 

o samodzielnym wykonaniu pracy na adres: Daniel.Kostrzewa@polsl.pl, 

• Treści zadań i możliwość przesłania odpowiedzi są dostępne dla uczestnika w 

określonych ramach czasowych na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. 

• Sposób przesłania odpowiedzi jest podany przy każdym zadaniu. Jeżeli wymagane jest 

przesłanie zdjęcia rozwiązania,  należy przestrzegać wytycznych podanych na końcu 

tego dokumentu. 

 

 

 

WYTYCZNE DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA ZDJĘĆ PRAC 

• Zdjęcia należy wykonać  bez użycia lampy błyskowej. 

• Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia  

(np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). 

• Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia,  

aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie, 

• Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdego zadania należy przygotować je do wysyłki. 

• Wielkość pliku ograniczona jest do 5MB. 

• Wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we 

właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące 

autora, 

Szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości uczestników w komunikatach na 

stronie internetowej konkursu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        ZAŁĄCZNIK DO 

INSTRUKCJI  PRZEPROWADZENIA ETAPU II KONKURSU „O ZŁOTY INDEKS POLITECHNIKI 

ŚLĄSKIEJ” W SPOSÓB ZDALNY, ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKASTORA ZOOM ORAZ PRZY UZYCIU 

PLATFORMY ZDALNEJ EDUKACJI 

 

............................................................... 
(imię i nazwisko kandydata) 

 
............................................................... 
(numer IKU) 

............................................................... 

............................................................... 
(adres do korespondencji) 

 
 

 
 

Ja, niżej podpisany/a ………….……………………….………… niniejszym oświadczam, że praca oraz jej 
zdjęcie, przesłane do oceny w procesie rekrutacji, zostały wykonane przeze mnie samodzielnie, nie naruszają praw 
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1191, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

 
 
 
 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, poświadczam własnoręcz-
nym podpisem prawdziwość informacji zamieszczonych w powyższym oświadczeniu. 

 
 

 

 
 
 

...................................... 
(data i podpis) 

 
 
 
 
 

 


