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Załącznik nr 1 

REGULAMIN II DZIELNICOWEGO KONKURSU                                        

GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – ODKRYJ ICH WYNALAZKI                              

W XXI WIEKU 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji 

Wojskowej, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 42 04. 

 

CELE KONKURSU: 

1. Propagowanie znaczenia nauk matematyczno – przyrodniczych wśród uczniów 

szkół podstawowych. 

2. Upowszechnianie wiedzy na temat wkładu polskiej nauki w naukę światową. 

3.Inspirowanie do zdobywania wiedzy poprzez obserwowanie zjawisk fizyczno – 

przyrodniczych. 

4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

5. Kształtowanie kreatywności i umiejętności autoprezentacji. 

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół podstawowych                                

w dzielnicy Wesoła, w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas II -III szkoły podstawowej; 

b) uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej. 

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 etap I – szkolny: wykonanie, opisanie prezentacji multimedialnej                                

w programie PowerPoint. 

 Prezentację wraz z protokołem należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2018 r.,               

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji 

Wojskowej, ul. Krótka 1. 

 etap II – dzielnicowy (finał) odbywa się w Szkole Podstawowej nr 172 im. 

Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1  – przedstawienie scenki 

inspirowanej biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia 

(czas scenki – max.10 min.  

w grupie 3-5 osobowej). 



 

I ETAP – SZKOLNY 

1. I etap konkursu polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat jednego 

wybranego wynalazcy i jego odkrycia bądź wynalazku (załącznik nr 4) oraz 

wykazaniu się znajomością jego biografii (grupa 3-5 osób). Szkolna komisja 

konkursowa, po dokonaniu oceny sporządza protokół (załącznik nr 3) i wraz z 2 

wybranymi prezentacjami (I miejsca w dwóch kategoriach wiekowych), dostarcza do 

dnia 6 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 172, 

ul. Krótka 1. Ze szkoły można dostarczyć po 1 pracy z każdej z dwóch kategorii 

wiekowych. 

2.Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint powinna zawierać max.10 

slajdów, prezentacja powinna zawierać informacje o autorach (imiona i  nazwiska 

uczniów, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela). 

Na ostatnim slajdzie prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis 

materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www). 

Prezentacja powinna zostać nagrana na płytę, umieszczona w opakowaniu 

ochronnym, podpisana: dane szkoły oraz autorzy, imię i nazwisko nauczyciela numer 

telefonu oraz adres mailowy. 

3. Zgłoszenie prezentacji multimedialnej do konkursu oznacza wyrażenie zgody na 

nieodpłatne jej wykorzystanie w celu propagowania konkursu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej 

prezentacji oraz wizerunku – zdjęcia z prezentacji scenek, odbioru nagród. 

4.Zgłaszając prezentację multimedialną do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów 

związanych z organizacją konkursu. Gwarantuje również, że posiada pełnię praw 

autorskich do zgłoszonej pracy, wcześniej nigdzie niepublikowanej. 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora oraz publiczne wykorzystanie prezentacji multimedialnej, wizerunku 

uczestników oraz imion i nazwisk na potrzeby konkursu. 

6. Dostarczenie prezentacji multimedialnej na konkurs jest równoznaczne                           

z uznaniem powyższego regulaminu. 

7. Prezentacje multimedialne zgłoszone do konkursu nie będą zwracane                                 

i pozostaną w zbiorach Organizatora. 

II ETAP – DZIELNICOWY 

1. W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 172 im. 

Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1, uczestnicy odegrają scenki 

inspirowane biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia bądź 



wynalazku– czas scenki –  max. 10 min. w grupie 3-5 osób oraz przedstawią swoją 

prezentację multimedialną. 

KOMISJA KONKURSOWA 

Oceny dokona powołana przez organizatorów  Komisja Konkursowa. 

Kryteria oceny: 

 kreatywność, poprawność merytoryczna, wyobraźnia, poprawność wykonania 

doświadczeń, atrakcyjność sposobu prezentacji, oryginalność, jakość 

wykonania, poziom techniczny prezentacji. 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do rozszerzania wymienionych powyżej 

kryteriów (wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonania obiektywnej oceny). 

Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.   

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Po zakończeniu II etapu nastąpi 30-minutowa przerwa, podczas której Komisja 

Konkursowa wyłoni zwycięzców: 

 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas II-III; 

 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas IV-VI; 

II DZIELNICOWEGO KONKURSU: GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – 

ODKRYJ ICH WYNALAZKI W XXI WIEKU. 

O wynikach konkursu oraz terminie rozdania nagród szkoły zostaną poinformowane 

drogą e-mail. Wszystkie szkoły, które zgłoszą się do konkursu otrzymają dyplomy. 

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

 

Organizator konkursu  

 Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

…………………………. 

KLASA 

………………………….…………………………. 

………………………….…………………………. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna 

……………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

W II DZIELNICOWYM KONKURSIE 

GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – ODKRYJ ICH WYNALAZKI  

W XXI WIEKU 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej                     

w Warszawie. 

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na bezterminowe publikowanie na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie danych osobowych, 

wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/ mojego syna na poszczególnych etapach 

konkursu. 

……………………….                       ………………………………………… 

( miejscowość, data)                                                czytelny podpis: imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Protokół 

Z przebiegu II Dzielnicowego Konkursu  

„Geniusze polskiej nauki - odkryj ich wynalazki w XXI wieku”                       

dla uczniów klas II-VI Szkół Podstawowych Dzielnicy Wesoła                    

m. st. Warszawy przeprowadzonego                                                                              

w Szkole Podstawowej Nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej 

 

Dnia ……………….. przeprowadzono I etap konkursu dla klas II, III, IV, V, VI. 

W konkursie wzięły udział ……….drużyny. 

Szkolna Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu w składzie: 

Przewodnicząca  …………………………………………..  

Członkowie   1. ……………………………………….. 

    2. ……………………………………….. 

    3. ……………………………………….. 

Dokonała oceny prac i zakwalifikowała do II etapu (finału) następujące drużyny: 

 

L.p. Imiona i nazwiska uczniów Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

1.    

2.    

 

Szkolna Komisja Konkursowa 

Przewodnicząca  …………………………………  

Członkowie   1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

 

Warszawa, dnia …………………….. 



Załącznik nr 4 

Lista wynalazców 

 

1. Mikołaj Kopernik – polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz oraz duchowny. 

Twórca wielkiego dzieła "O obrotach sfer niebieskich", które ukazało się w 1543 r. i 

odnosiło się do aspektu obrotu Ziemi dookoła osi oraz obiegu wraz z innymi planetami 

dookoła Słońca. Swoim odkryciem wywołał przewrót w poglądach na temat budowy 

Wszechświata; 

2. Maria Skłodowska – Curie – światowej sławy uczona, która zajmowała się badaniami z 

zakresu fizyki i chemii, dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Nobla. Uczona opracowała teorię 

promieniotwórczości oraz techniki rozdzielania izotopów promieniotwórczych jak również 

odkryła dwa nowe pierwiastki – polon i rad; 

3. Stefan Drzewiecki – licznik kilometrów wykorzystywany w dorożkach konnych, aparat 

rejestrujący prędkość parowozu, dromograf – przyrząd kreślący drogę statku na mapie, 

okręty podwodne o napędzie elektrycznym (jako pierwszy na świecie wyposażył je w 

peryskop), jego pasja – latanie- w 1913 r. powstał aeroplan „ Drzewiecki”; jest twórcą 

pierwszych na świecie tuneli aerodynamicznych, które powstały w Paryżu; 

4. Józef Bożek- wynalazca, konstruktor, mechanik, zbudował powóz z napędem parowym, a 

także łódź z silnikiem na parę, zegar dla Instytutu Astronomicznego, automatyczny warsztat 

tkacki oraz liczne protezy nóg i rąk dla inwalidów wojennych, potrójnie złożoną dźwignię i 

katapultę okręgową;  

5. Kazimierz Prószyński – polski przedsiębiorca, operator filmowy, reżyser, inżynier oraz 

wynalazca. Konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych oraz kamer filmowych.  

 

 

 

 


