
Ogłoszenie 1 
 

„Chciejmy się tylko zastanowić nad swoim krajem, 
a znajdziemy w nim tysiąc wdzięków, tysiąc pamiątek, 

tysiąc godnych zastanowienia przedmiotów…” 

  

Józef Ignacy Kraszewski 

  

  

REGULAMIN SZKOLNEGO 
KONKURSU NA PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ 

  

"NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W POLSCE" 

  

  

  

CELE KONKURSU 

Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno 
naszego kraju.  

  

v   Utrwalenie wiedzy o Polsce.  

v   Rozwijanie twórczej aktywności.  



v   Rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii 
informacyjnej.  

v   Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.  

v   Kształtowanie umiejętności selekcji materiału i 
promowanie  umiejętności prezentowania własnych 
pomysłów.  

  

ZASADY KONKURSU 

  

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII. 

2.      Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej na temat 
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W POLSCE. 

3.      Prezentacja powinna być opracowana indywidualnie. 

4.      Każdy uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie 1 prezentacji. 

5.   Materiały w prezentacji powinny być własnego autorstwa, w przeciwnym wypadku 
należy podać źródło, z którego pochodzą materiały, np. adres strony internetowej, tytuł 
i autora książki. 

6.      Praca powinna zawierać od 15 do 25 slajdów. 

7.      Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w 
programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w 
programie Impress (pakiet Open Office) i zapisana w formacie umożliwiającym 
otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, *.odp jak 
również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać 
swoje nazwisko i imię. 

8.      Na końcowym slajdzie powinny znaleźć się dane autora prezentacji, takie jak: 
imię i nazwisko,  klasa. 

9.      Prezentację należy dostarczyć na nośnikach zewnętrznych do dnia od 7 do 25 
maja do p. Iwony Skiby-Kołodziejczyk lub p. Roberta Domoradzkiego. 

  

  

KRYTERIA OCENIANIA 



  

1.      Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu. 

  

2.      Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

  

3.      Oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu. 

  

4.      Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

  

5.      Estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autora. 

  

6.      Dobór odpowiednich narzędzi i  efektów. 

  

7.      Oprawa graficzna i dźwiękowa. 

  

8.      Pomysłowość. 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

  

1.      Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja. 

  

  

2.      Planowana data ogłoszenia wyników 30 maja.  

 
 



 
 


