
„Drym Tym" z Trzeciego powalczy 
o wyjazd do Doliny Krzemowej 

•• Maturzyści z III LO zwyciężyli 
w czwartym z 7 półfinałów Ogólno
polskiej Olimpiady Wiedzy o Inter
necie „DialNet Masters". W finałach 
będą walczyć wyjazd do kolebki in-
ternetu - Doliny Krzemowej w Kali
fornii. 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
o Internecie DialNet Masters jest 
konkursem naukowym dla młodzie
ży szkolnej. Organizowana jest w kil
ku etapach rozgrywanych w formie 
testów online i na żywo. Uczestni
cy muszą się wykazać bardzo dużą 
wiedzą o internecie i technologiach 
teleinformatycznych. Testy, które 
rozwiązują, przygotowali eksperci 
z Politechniki Wrocławskiej. Nad 
przebiegiem turnieju czuwajury 
powołane przez prezesa Telefonii 
Dialog SA. 

Dla potrzeb olimpiady cała Pol
ska została podzielona na 14 okrę
gów. W marcu rozegrano 2 etapy te
stów online. 20 najlepszych drużyn 
z każdego okręgu (10 gimnazjalnych 
i 10 ponadgimnazjalnych) bierze te
raz udział w ogólnopolskich półfina
łach rozgrywanych na żywo, podczas 
których rozwiązują zadania, testy, 
rozgrywają konkurencje na czas i za
bawy. 

Podczas meczu w Warszawie 
pierwsze miejsce wśród drużyn ze 
szkół ponadgimnazjalnych zajął 
Drym Tym z III LO w Płocku, czyli 
maturzyści Paweł Bogdan, Krzysz
tof Dylewski, Łukasz Gontareki To
masz Krakowski oraz Jolanta Tor
bicka, nauczycielka matematyki i in
formatyki. Zwycięska drużyna wy
grała najpierw eliminacje szkolne, 
potem etap online, a następnie za
kwalifikowała się do półfinałów 
w stolicy. 

W ubiegłym tygodniu wrócili do 
Płockaj ako zwycięzcy. - Chłopcy liczy

li najwyżej na trzecie, czwarte miej sc< 
- zdradza Jolanta Torbicka, - Byliśm; 
w szoku, kiedy okazało się, że wygra 
liśmy Wiedzieli, że dobrze im poszło 
ale przecież nie mieli porównania, jal 
wypadli inni. Według nich zadania by 
ły łatwe. 

Jak dodaje, w najbliższym cza 
sie licealiści muszą się przygotowy 
wać przede wszystkim do matury 
T Ale jak tylko ochłoną po sukcesie 
wymyślimy jakąś strategię. Napew 
no będą chcieli powalczyć o wygra 
ną. 

I miejsce wśród gimnazjów zają 
zespół Bash z Gimnazj um nr 5 w Ostro 
[ęce. O krok od zwycięstwa byli gim 
nazjaliści z Płocka. Drużyna Info-te 
am z Gimnazjum nr 5 zajęła drugie 
miejsce. 

Informacje o konkursie dotarłj 
do 15 tys. szkół gimnazjalnych i pô  
nadgimnazjalnych w całej Polsce 
Spośród 35 tys. osób, które wzięły 
udział w eliminacjach wewnątrz-
szkolnych, do turnieju głównegc 
przeszło 2941 drużyn, czyli ok. 14 
tys. osób. Finał olimpiady odbędzie 
się w 6 czerwca we Wrocławiu. Do 
tego ostatniego, decydującego me
czu przejdzie 28 drużyn gimnazjal
nych i 28 ze szkól ponadgimnazjal
nych wyłonionych podczas Meczów 
Mastersów. Finał przebiega podob
nie jak mecze, ale j est odpowiednio 
trudniej szyi zawiera więcej elemen
tów multimedialnych i widowisko
wych. Nagrodą główną jest wyjazd 
do kolebki internetu - Doliny Krze
mowej w Kalifornii. 

Konkurs organizuj e Telefonia Dia
log pod merytoryczną opieką Politech
niki Wrocławskiej. 6czerwca2008 we 
Wrocławiu odbędzie się Wielki Finał 
DialNet Masters. o 
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