
LOGIA 23
https://logia.oeiizk.waw.pl

logia@oeiizk.waw.pl



Konkurs Informatyczny LOGIA 23 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

jest konkursem przedmiotowym 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
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Co, gdzie, kiedy?

Etap Zadania Termin

I etap
domowy

Początek etapu szkolnego.
Koniec dostępu do testu z ogólnej wiedzy informatycznej.
Koniec możliwości wysyłania rozwiązań algorytmicznych zadań 
konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń. Koniec 
etapu szkolnego. 

3 listopada 2022 r.
22 listopada godz. 14:00

23 listopada godz. 14:00

II etap  
macierzysta
szkoła ucznia

Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu 
grafiki, definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i 
jednopoziomowych list. 

18 stycznia 2023 r.
godz. 11:00

III etap 
pracownie
OEIiZK

Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu 
grafiki, definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.

22 marca 2023 r. 
godz. 11:00



Co robi uczeń, aby wziąć udział w konkursie?

• uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl 
(dostępne od 3 października),

• pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia do konkursu 
Logia, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na jego 
udział w konkursie,

• oświadczenie jest poświadczane przez szkołę,

• uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie 
konkursowej (w dziale Organizacja)
(dostępne do 18 listopada godz. 14:00).

Uwaga! Dostęp do rozwiązywania testu i wysyłania rozwiązań zadań będzie 
możliwy po zatwierdzeniu przesłanej Karty zgłoszenia.



http://konkursy.oeiizk.edu.pl



W jaki sposób nauczyciel zgłasza szkołę do 
konkursu?
• nauczyciel zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl 

(dostępne od 3 października),

• pobiera (w dziale LOGIA) i drukuje zgłoszenie szkoły,

• zgłoszenie jest poświadczane przez dyrektora szkoły,

• wysyła skan zgłoszenia szkoły za pomocą formularza na platformie 
konkursowej (w dziale LOGIA)
(dostępne do 23 listopada).

Uwaga! Dostęp dla nauczyciela do prac uczniowskich będzie możliwy 
po zatwierdzeniu przesłanego zgłoszenia szkoły.



http://konkursy.oeiizk.edu.pl



Zgłoszenie uczniów, 
których prace nie zostały 
ocenione w szkole



1 etap
Po zakończeniu 
1 etapu



Co nowego w konkursie?
Na co zwracać uwagę?



Test
• Wielokrotne podejścia
• Maksymalna ocena
• Warto mieć maksymalną 

ocenę!!!
• Kończy się dzień wcześniej.



Python w wersji co najmniej 3.8*



Poprawność 
danych

• Nie ma potrzeby 
sprawdzania 
poprawności danych

• Dane do testowania 
zawsze są zgodne 
z treścią zadania



Funkcja → program

• Wczytywanie danych za pomocą instrukcji input()

• Wypisywanie wyniku za pomocą instrukcji print()

• Dana liczba:
n = int(input())

• Dany napis:
s = input()



Jak pracować z uczniem?



Małymi krokami…



Program merytoryczny 
i wykaz literatury

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/program


Program merytoryczny

• Implementacja zadań algorytmicznych w języku programowania 
Python: 

a. etap 1 – z zakresu grafiki i obliczeń; 

b. etap 2 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list 
jednopoziomowych; 

c. etap 3 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list 
wielopoziomowych. 



Program merytoryczny

• Stosowanie instrukcji wejścia i wyjścia... 

• Definiowanie własnych funkcji oraz stosowanie funkcji 
wbudowanych... 

• Kolejne kroki rozwiazywania zadań: analiza treści, opracowanie 
algorytmu, implementacja i testowanie. Podział problemu na 
podproblemy. 

• Wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiazywania zadań... 



Przykłady rozwiązań zadań

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/bankzadan


Eklasa
https://konkursy.oeiizk.edu.pl



http://konkursy.oeiizk.edu.pl



Eklasa dla nauczycieli
https://konkursy.oeiizk.edu.pl

e-mail do 
eklasa@oeiizk.waw.pl
z prośbą o dostęp 
do szkoleń dla uczniów 

mailto:eklasa@oeiizk.waw.pl


Konkurs InstaLogik



Olimpiada Informatyczna Juniorów



Pierwsze zajęcia - Programowanie OD PODSTAW 

- 19 września, poniedziałek, 18:00

https://youtu.be/-_Yplxdir8s

