
Adrian Falęcki, Konrad Kosmatka, Krzysztof Lisocki i Marcin Dzięgielewski 
podczas półfinału w Warszawie 

dzielą się zdolnościami ze szkołą. Od
powiadają za stronę internetową, po
magali przy instalowaniu kompute
rów w pracowni, szykują się do reak
tywacji radiowęzła. 

Skromnie dodają, ze sukcesy to wdu-
żej mierze zasługa nauczycielki mate
matyki i informatyki Jolanty Torbickiej. 

Z czym musieli się zmierzyć mło
dzi internauci w półfinale? 

- Były trzy etapy zadań. Najpierw 
dostaliśmy 40 poleceń, każde z kilko

ma odpowiedziami do wyboru. Na roz
wiązanie mieliśmy 20 minut. Trzeba 
było podać np. nazwę pierwszej prze
glądarki albo wskazać adres IP jakiejś 
strony- opowiada Krzysztof. - Potem 
była krzyżówka, a na końcu zadanie, 
jak na kolokwium na studiach infor
matycznych! 

Skąd nazwa zespołu, czyli „eRJot-
ki"? Uczniowie tłumaczą, że od RJ45, 
czyli wtyczek służących do podłącza
nia modemów, ©AD -

«• Czterech uczniów z III LO ma szan
sę zdobyć tytuł mistrzów internetu 
i wyjechać w nagrodę na wycieczkę 
do Stanów Zjednoczonych. Wszyst
ko rozstrzygnie się w czerwcu, ale już 
teraz płocczanie zasłużyli na podziw! 
Adrian Falęcki, Konrad Kosmatka, 
Krzysztof Lisocki i Marcin Dzięgie-
lewski - czyli grupa „eRJotki" - są zwy
cięzcami warszawskiego półfinału 
V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Internecie DiaTNet Masters. 
To ogromny sukces, biorąc pod uwa
gę, że chłopcy pokonali masę zespo
łów, np. z Białegostoku, Bielska Pod
laskiego, Ostrołęki, Przasnysza, Ra
domia, Warszawy, Wyszkowa. 

Zmagania przebiegają wkflku eta
pach. Najpierw były eliminacje we-
wnątrzszkolne, potem dwa tzw. eta
py on:line i wreszcie półfinały odby
wające się w siedmiu miastach w Pol
sce. Uczniowie z III LO wygrali 
w Warszawie w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych. Teraz szykują się 
do finału, który odbędzie się 16 czer
wca we Wrocławiu. Do pokonania 
będą mieli 20 drużyn. 

Wszyscy chodzą do klas o profi
lu matematyczno-informatycznym. 
Z tym że Marcin i Krzysztof do ki. II g, 
a Konrad i Adrian do III g. Chłopcy 


