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Przedmiot i cele konkursuPrzedmiot i cele konkursuPrzedmiot i cele konkursuPrzedmiot i cele konkursu    
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji 
multimedialnej w programie Power Point na temat: „ Moja 
ulubiona poetka”. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły. 
3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona 
samodzielnie prezentację multimedialną w programie Power 
Point na określony temat. 

 

Celem konkursu jest:Celem konkursu jest:Celem konkursu jest:Celem konkursu jest:    
a) przybliżenie sylwetki poetki, pogłębienie wiedzy o jej 

twórczości, 
b) pokazanie możliwości płynących z umiejętnego 

posługiwania się multimediami, 
c) zwiększanie świadomości multimedialnej, 
d) pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez 

wykorzystanie technik informatycznych, 
e) ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowanie 

uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań 
zadanych zagadnień. 



Forma dostarczonej pracy 
1. Prezentację multimedialną na określony temat należy 

przygotować w programie Power Point. 
2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 
3. Prace muszą być wykonane indywidualnie. 
4. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 

10 slajdów i nie więcej niż 20. 
5. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i 

podaje źródła informacji w oparciu o które powstała 
prezentacja. 

6. Prace należy składać na płycie CD u nauczycieli języka 
polskiego. 

7. CD powinno być podpisane ( imię, nazwisko, klasa, temat). 
8. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana 

w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w 
programie Microsoft Power Point. 

9. Jako nazwę plików należy podać temat pracy. 
10. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autora, 

nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie 
uprzednio niepublikowane.  

 
 

Miejsce i termin składania pracMiejsce i termin składania pracMiejsce i termin składania pracMiejsce i termin składania prac    
Prace należy składać do 8 lutego 2013r. u nauczycieli języka 
polskiego. 
 

Komisja konkursowaKomisja konkursowaKomisja konkursowaKomisja konkursowa    
W skład komisji konkursowej wchodzą: nauczyciele języka 
polskiego, nauczyciel informatyki. 
 
 

    Kryteria oceny prac konkursowychKryteria oceny prac konkursowychKryteria oceny prac konkursowychKryteria oceny prac konkursowych    
1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania 

zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. 
2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: prezentujące 

temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 



charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i 
ciekawymi przemyśleniami. 

3. Oceniana będzie także: 
- wartość i poprawność merytoryczna, 
- poprawność ortograficzna i stylistyczna, 
-oryginalność doboru, 
-estetyka wykonania, 
-strona bibliograficzna, 
- grafika i cała szata graficzna, 
- zawartość prezentacji, 
- przejrzystość, 
- techniczna poprawność wykonania. 

 

    NagrodyNagrodyNagrodyNagrody    
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 08.03.2013r.   

na tablicy ogłoszeń. 
2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy. Wręczenie dyplomów 

oraz prezentacja najciekawszych prac nastąpi w czasie 
obchodów Dnia Humanistycznego.  

Postanowienia końcowe 
1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje 

postanowienia powyższego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego 

wykorzystania prac. 
3. Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom za udział    

w konkursie i podjęcie trudu w stworzeniu prezentacji. 
 
 

 
Organizator konkursu: 

Anna Klebaniuk- Szołonik 


