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Warszawa, 03 lutego 2022 r.

Szanowna Pani Dyrektor/
Szanowny Panie Dyrektorze,
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
Białystok
z przyjemnością informujemy Panią/Pana, że na podstawie nadesłanych rozwiązań zawodów
I stopnia oraz decyzji Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, niżej wymienieni uczniowie
zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia XXIX Olimpiady Informatycznej:
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Gratulujemy!
Zawody II stopnia odbędą się w dniach 15-17 lutego 2022 roku. W związku z panującą epidemią
Komitet Główny Olimpiady zadecydował, że zawody te odbędą się w formie zdalnej, w dwóch
sesjach 5-godzinnych, poprzedzonych 3-godzinną sesją próbną.
Harmonogram przedstawia się następująco:
• Dzień próbny - wtorek 15 lutego 2022 r.:
- godz. 10:-10:45 - rozpoczęcie zawodów, które odbędzie się on-line na platformie
Clickmeeting. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu także
przedstawicieli szkoły.
Link do wydarzenia: https://olimpiadainformatyczna.clickmeeting.com/rozpoczeciezawodow-ii-stopnia-xxix-olimpiady-informatycznej
- godz. 11:00-14:00 zawody próbne,
- godz. 14:45 - omówienie kwestii technicznych zawodów w formie on-line na platformie
Clickmeeting
Olimpiada Informatyczna finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach
zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”.
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Link do wydarzenia: https://olimpiadainformatyczna.clickmeeting.com/omowienie-kwestiitechnicznych-zawodow-ii-stopnia-xxix-olimpiady-informatycznej
godz. 15:30 - omówienie rozwiązań zadań dnia próbnego na kanale YouTube Olimpiady
(https://www.youtube.com/user/olimpiadainf)

•

Pierwszy dzień zawodów - środa 16 lutego 2022 r.:
- godz. 9:00-14:00 - zawody właściwe,
- godz. 15:30 - omówienie rozwiązań zadań dnia pierwszego na kanale YouTube
Olimpiady
(https://www.youtube.com/user/olimpiadainf)

•

Drugi dzień zawodów: czwartek 17 lutego 2022 r.:
- godz. 9:00-14:00 - zawody właściwe,
- godz. 15:30 - omówienie rozwiązań zadań dnia drugiego na kanale YouTube Olimpiady
(https://www.youtube.com/user/olimpiadainf)

W załączeniu przesyłamy Reguły obowiązujące zawodników podczas zawodów II stopnia XXIX
Olimpiady Informatycznej przeprowadzanych w formie zdalnej. Uczniowie otrzymali drogą
mailową informacje o organizacji zawodów wraz z załączonymi Regułami.
Dokumentacja dotycząca organizacji zawodów Olimpiady Informatycznej znajduje się na naszej
stronie internetowej, której adres podajemy poniżej, w zakładce: XXIX OI -> Przepisy.
Zawodnicy na czas zawodów zwolnieni są z zajęć szkolnych.
Spośród uczestników zawodów II stopnia 150 zawodników (+-30%) zostanie zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia. Zawodnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia nie uzyskają
automatycznie tytułu finalisty Olimpiady. Tytuł ten zostanie przyznany 80 (+-30%) najwyżej
sklasyfikowanym uczestnikom zawodów III stopnia. Zawody III stopnia odbędą się w warunkach
kontrolowanej samodzielności albo zdalnie, zależnie od sytuacji epidemicznej.
Informacje dotyczące zawodów II stopnia zamieszczane są na stronie Olimpiady Informatycznej
pod adresem www.oi.edu.pl. Szczegółowych informacji udziela także sekretariat Olimpiady,
mailowo pod adresem sekretariat@oi.edu.pl oraz telefonicznie na nr 504 032 957.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks

Olimpiada Informatyczna finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach
zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”.

