
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

Serdecznie  zapraszamy  uczniów  Szkoły Podstawowej nr 50 do udziału w konkursie 

zorganizowanym z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 

Celem  konkursu  jest: 

 wspieranie  postaw  patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści 

patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną  

 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji  

 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich  

Przebieg konkursu: 

✓ konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 50 oraz oddziałów 

gimnazjalnych 

✓uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint,  

która  zawierać  będzie  minimum 10  slajdów na  jeden z poniższych tematów: 

1. 100-lecie odzyskania niepodległości 

2. Wielki Polak Józef Piłsudski 

3. Droga ku wolności 

4. Polacy na frontach I wojny światowej 

Czas trwania konkursu: 

✓zgłoszenie udziału w konkursie nauczycielom informatyki do 15 października 2018 r. 

✓ oddawanie prac: do 15 listopada 2018 roku 

✓oficjalne ogłoszenie wyników: 26 listopada 2018 r. 

✓ wręczenie nagród: termin zostanie podany laureatom konkursu 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

✓złożenie  pracy  spełniającej  kryteria  określone  w  regulaminie  konkursu w  terminie  do 

15 listopada 2018 roku. Wykonane prace należy złożyć osobiście nauczycielom informatyki 

lub przesłać drogą mailową na adres: a.steclik-piotrowska@sp50.wroclaw.pl (w temacie e-

maila podajemy: SZKOLNY KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, a  w treści imię, 

nazwisko, klasę autora prezentacji) 

✓ złożenie  wraz  z  pracą  zgody  na  udział  w konkursie  (załącznik nr 1) 

 

mailto:a.steclik-piotrowska@sp50.wroclaw.pl


Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria: 

✓zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint  

✓składać się z minimum 10 slajdów 

✓zawierać treści zgodne z tematem 

✓zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,  

✓zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa) 

✓zawierać  bibliografię  (spis  materiałów  wykorzystanych  przy  tworzeniu prezentacji) 

Jury  powołane  przez  organizatora  oceni  nadesłane  prezentacje  biorąc  pod  

uwagę: 

✓wartość merytoryczną 

✓sposób zaprezentowania tematu 

✓stronę artystyczną 

✓jakość techniczną  

Prace oceniane będą w 2 kategoriach: 

 kl. IV-VI 

 kl. VII –VIII i odziały gimnazjalne. 

Oficjalne  ogłoszenie  wyników  nastąpi 26 listopada 2018 r na stronie internetowej  szkoły i w 

e-dzienniku. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

 

Organizatorzy: 

Barbara Godlewska, 

Alicja Stęclik-Piotrowska 

 


