
 

Szkolny konkurs 

na najciekawszą prezentację multimedialną 
 

REGULAMIN 

1 PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point 

na temat: "DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ ROWEREM” 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Drygałach, organizowany jest w dwóch 

kategoriach: 

 klasy IV - VI szkoły podstawowej 

 klasy I - III gimnazjum 

3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację 

multimedialną w programie Power Point. 

2 CELEM KONKURSU JEST: 
1. Pokazanie możliwości płynących z umiejętności posługiwania się multimediami. 

2. Zwiększenie świadomości multimedialnej. 

3. Pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik 

informatycznych. 

4. Ujawnienie i rozwijanie uzdolnień informatycznych oraz zainteresowań uczniów poprzez 

tworzenie własnych opracować zadanych zagadnień. 

5. Popularyzacja jazdy rowerem wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 

6. Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności 

3 FORMA DOSTARCZONEJ PRACY 
1. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point. 

2. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

3. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 12 minut. 

4. Prezentacja powinna posiadać nie mniej jak 12 slajdów i nie więcej jak 20. 

5. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji w oparciu 

o które powstała prezentacja. 

6. Pracę należy składać na płycie CD lub DVD 

7. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym 

otwarcie jej w programie Power Point (z rozszerzeniem  *.ppt/,  lub   *.pptx/). 

8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich i nigdzie uprzednio nie publikowane 



4 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 
1. Prace należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2016r u nauczycieli informatyki. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 20 maja 2016r 

5 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niemniejszego 

regulaminu. 

2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

 prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się 

oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, 

 napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające  walory 

edukacyjne i popularyzacyjne. 

3. Oceniana będzie również: 

 estetyka, 

 samodzielność pracy, 

 zawartość prezentacji, 

 grafika i cała szata graficzna, 

 efekt wizualny, 

 przejrzystość, 

 techniczna poprawność wykonania 

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

2. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół 

w Drygałach http://zsdrygaly.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac. 

4. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i podjęcie trudu 

w stworzenia prezentacji. 

5. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody 

 
 

Organizatorami konkursu są nauczyciele 
przedmiotów informatycznych 

Zespołu Szkół w Drygałach 

http://zsdrygaly.pl/

