
 

 
REGULAMIN 

Konkursu na najlepszy program 
„MICRO:BIT 2019” 

 
 

termin : 26.01.2019 r., godz. 12.00  
miejsce: sala 117 w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 
 
I. Organizator: 
Pracownia Młodzi Programiści w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 
 
II. Cele konkursu: 
1. Rozwijanie wiedzy i twórczych umiejętności programistycznych w zakresie tworzenie programów 
na płytkę z mikrokontrolerem „micro:bit”. 
2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczestników zajęć programowaniem. 
3. Rozwijanie zdolności i umiejętności obsługi komputera. 
 
III. Odbiorca: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników zajęć Młodzi Programiści. 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs składa się z dwóch oddzielnie punktowanych konkurencji:  

 „Konkurs na program” 

 „Wyścig robotów” sterowanych przez micro:bita 
2. Przedmiotem konkursu jest program napisany przez uczestników zajęć Młodzi Programiści  
zmieniający płytkę „micro:bit: w pożyteczne urządzenie. 
3. Tematyka programu jest dowolna. 
4. Program w postaci pliku .hex oraz opis działania urządzenia (płytki micro:bit z wgranym 
programem) uczestnik dostarcza do p. Marka Buły (osobiście). 
5. Ostateczny termin dostarczenia stron upływa 19.01.2019. 
6. W „Konkursie na program” obowiązują następujące kategorie: 

 SP I – III 

 SP IV-VI 

 SP VII - Gimnazjum 
7. „Wyścig robotów” sterowanych przez micro:bita jest konkurencją polegającą na jak najszybszym 
przejeździe robota przez tor przeszkód. 
8. „Wyścig robotów” odbędzie się przed salą 117 26.01.2019 (sobota) o godzinie 12.00 
9. W „Wyścigu robotów” brak podziału na kategorie. 
 
V. Ocena prac w „Konkursie na program”:  
1. Prace konkursowe będą oceniane przez uczestników pracowni Młodzi Programiści w głosowaniu 
na zajęciach od 21.01.2019 do 26.01.2019. 
2. Wygrywa praca, która dostanie najwięcej głosów. 
3. Kolejne miejsca zajmują prace z kolejną najwyższą ilością głosów. 
 
V. Ocena „Wyścigu robotów”: 
1. Wyścigi będą oceniane przez uczestników pracowni Młodzi Programiści. 
2. Przewidziane są punkty ujemne za potrącenie przeszkody. 
3. Wygrywa ten uczestnik, który przejedzie najszybciej i jak najmniej potrąci przeszkód. 
 



 

 
 
 
VI. Nagrody: 
1. W „Konkursie na program” przewidziane są okolicznościowe znaczki za I, II, III miejsce, 
wyróżnienia oraz Grand Prix oraz drobne gadżety. 
2. W „Wyścigu robotów” przewidziane są okolicznościowe znaczki za I, II, III miejsce oraz drobne 
gadżety. 
 
VII. Uwagi: 
W razie pytań należy zgłosić się do organizatora konkursu  

       p. Marka Buły (m.bula@palacmlodziezy.lodz.pl) 
 

mailto:m.bula@palacmlodziezy.lodz.pl

