
IV Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – Zawody II stopnia 

Regulamin zawodów 

 

1. Zawody II stopnia OIG polegaj� na samodzielnym rozwi�zywaniu zada� w ci�gu jednej trzygodzinnej sesji. 

2. Uczestnicy s� zobowi�zani posiada� przy sobie wa�n� legitymacj� szkoln� potwierdzaj�c� ich to�samo��.  

3. Rozwi�zywanie zada� konkursowych poprzedzone jest godzinn� sesj� próbn� umo�liwiaj�c� uczestnikom 
zapoznanie si� z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie licz� si� 
do klasyfikacji. 

4. W czasie rozwi�zywania zada� konkursowych ka�dy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer 
z systemem (do wyboru) Windows lub Linux. Zawodnikom wolno korzysta� wył�cznie ze sprz�tu 
dostarczonego przez organizatora. Stanowiska s� przydzielane losowo. 

5. Na sprawdzenie kompletno�ci oprogramowania i poprawno�ci konfiguracji sprz�tu jest przeznaczone 30 
minut przed rozpocz�ciem sesji próbnej. W tym czasie wszystkie zauwa�one braki powinny zosta� usuni�te. 
Je�eli nie wszystko uda si� poprawi� w tym czasie, rozpocz�cie sesji próbnej na tym stanowisku mo�e si� 
opó�ni�.  

6. W przypadku stwierdzenia awarii sprz�tu w czasie zawodów, termin zako�czenia pracy przez uczestnika 
zostaje przedłu�ony. Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodnicz�cy Komitetu Okr�gowego. Czas 
doliczony nie mo�e by� dłu�szy ni� czas usuni�cia awarii.  

7. W czasie trwania zawodów nie mo�na korzysta� z �adnych ksi��ek ani innych pomocy, poza dostarczonymi 
przez organizatorów. Nie wolno mie� na stanowisku komputerowym telefonu komórkowego ani innych 
własnych urz�dze� elektronicznych. 

8. W czasie sesji:  

� W ci�gu pierwszej godziny nie wolno opuszcza� przydzielonej sali zawodów. Zawodnicy spó�nieni 
wi�cej ni� godzin� nie b�d� dopuszczeni do zawodów. 

� W ci�gu pierwszej godziny uczestnik mo�e zadawa� w formie pisemnej poprzez SIOgim pytania 
kierowane do jurorów, na które otrzymuje jedn� z trzech odpowiedzi: “TAK”, “NIE”, “BEZ 
ODPOWIEDZI”. Pytania mog� dotyczy� jedynie tre�ci zada�. Odpowiedzi udzielane s� poprzez SIOgim. 

� Jakikolwiek inny sposób komunikowania si� z członkami Komitetu co do tre�ci i sposobów 
rozwi�zywania zada� jest niedopuszczalny. 

� Komunikowanie si� z innymi uczestnikami Olimpiady w czasie przeznaczonym na rozwi�zywanie zada� 
jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji. Ka�da próba komunikacji poprzez sie� b�dzie karana 
dyskwalifikacj� porozumiewaj�cych si� zawodników! 

� Ka�dy zawodnik powinien umie�ci� ostateczne rozwi�zania zada� – pliki �ródłowe – w SIOgimie. Po 
zgłoszeniu rozwi�zania ka�dego z zada� SIOgim dokona wst�pnego sprawdzenia i udost�pni jego wyniki 
zawodnikowi. Wst�pne sprawdzenie polega na uruchomieniu programu zawodnika na testach wst�pnych 
(wyniki sprawdzenia tych testów nie licz� si� do ko�cowej klasyfikacji).  

� Ka�de zadanie mo�na zgłosi� w SIOgimie co najwy�ej 20 razy. Spo�ród tych zgłosze� oceniane jest 
jedynie najpó�niejsze. 

� Je�li zawodnik nie mógł (lub nie zd��ył) zgłosi� swojego rozwi�zania w SIOgimie, powinien 
niezwłocznie po zako�czeniu sesji a przed opuszczeniem sali zawodów wskaza� katalog, w którym 
pozostawił rozwi�zania. Nale�y tego dokona� poprzez wr�czenie pisemnego o�wiadczenia dy�uruj�cemu 
w tej sali członkowi Komisji Regulaminowej. O�wiadczenie to musi zawiera� imi� i nazwisko 



zawodnika oraz numer stanowiska. Zło�enie takiego o�wiadczenia powoduje, �e rozwi�zanie zło�one 
wcze�niej w SIOgimie nie b�dzie rozpatrywane. 

9. Ka�dy program zawodnika powinien mie� na pocz�tku komentarz zawieraj�cy imi� i nazwisko autora.  

10. Rozwi�zanie ka�dego zadania składa si� z tylko jednego pliku �ródłowego.  

11. Nazwy plików z programami w postaci �ródłowej musz� by� takie jak podano w tre�ci zadania. Nazwy tych 
plików musz� mie� nast�puj�ce rozszerzenia zale�ne od u�ytego j�zyka programowania:  

Pascal   pas 

C   c 

C++   cpp 

12. Programy w C/C++ b�d� kompilowane za pomoc� kompilatora GCC/G++ v. 4.4.1. Programy w Pascalu b�d� 
kompilowane za pomoc� kompilatora FreePascal v. 2.2.2. Wybór polecenia kompilacji zale�y od podanego 
rozszerzenia pliku w nast�puj�cy sposób (np. dla zadania o nazwie abc):  

 

 Dla c:    gcc –O2 –static abc.c –lm 

 Dla cpp:   g++ -O2 –static abc.cpp –lm 

 Dla pas:   ppc386 –O2 –XS abc.pas 

13. Program powinien odczytywa� dane wej�ciowe ze standardowego wej�cia i zapisywa� dane wyj�ciowe na 
standardowe wyj�cie. 

14. Program powinien ko�czy� działanie kodem wyj�cia 0 (inne kody wyj�cia uznawane s� za bł�d wykonania). 
15. Rozwi�zania nie mog�:  

• otwiera� jakichkolwiek plików,  dotyczy to w szczególno�ci plików tymczasowych, 

• tworzy� nowych procesów,  

• korzysta� z funkcji sieciowych,  

• korzysta� z zewn�trznych bibliotek (np. crt, graph),  

• uruchamia� innych programów.  
16. Nale�y przyj��, �e dane testowe s� bezbł�dne, zgodne z warunkami zadania i podan� specyfikacj� wej�cia.  
17. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, zło�one z przedstawicieli Komitetu 

Okr�gowego i Komisji Regulaminowej. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze (np. dyskwalifikacji 
zawodników) Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z Przewodnicz�cym Komitetu Głównego. 

18. Po zako�czeniu zawodów II stopnia, w dniach od 29 marca (od godz. 12.00) do 1 kwietnia (do godz. 20.00) 
ka�dy zawodnik poprzez SIOgim b�dzie mógł zapozna� si� ze wst�pn� ocen� swojej pracy i zgłosi� uwagi do 
oceny, reklamacje. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów 
i sposobu oceny. Reklamacje zło�one po 1 kwietnia nie b�d� rozpatrywane. 

19. Ostateczne wyniki II etapu wraz z list� finalistów zostan� ogłoszone w SIOgimie i w witrynie OIG 
(www.oi.edu.pl/oig) oraz na stronie www.talent.edu.pl 7.04 ok. godz. 18.00. 


