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Regulamin konkursu Regulamin konkursu Regulamin konkursu Regulamin konkursu     

dla klas I dla klas I dla klas I dla klas I –––– III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum  III gimnazjum     

  „  „  „  „Z życia kaczki krzyżówkiZ życia kaczki krzyżówkiZ życia kaczki krzyżówkiZ życia kaczki krzyżówki””””    
    

Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:    

• Pobudzanie wyobraźni i wrażliwości oraz twórczej aktywności uczniów. 

• Upowszechnianie rozległej wiedzy na temat życia kaczki krzyżówki. 

• Inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy przyrodniczo-ekologiczne. 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

• Kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastyczno-literackich. 

• Nabywanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej oraz kształcenie umiejętności zdolności 

informatycznych uczestników konkursu. 

• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

• Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich. 

    

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:    

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum z klas  I – III 

 

 

 

 Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe: Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie prezentacji multimedialnej lub albumu 

2.2.2.2. Informacje szczegółowe: 

2.1. Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej: 

� prezentacja powinna być wykonana indywidualnie, 
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� prezentacja zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu 

Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w ww. programie                         

(z rozszerzeniem *.ppt lub *.pps), 

� jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię, 

� w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze 

pracy, 

� treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od 

inwencji twórczej autora), 

� prezentacja powinna zawierać od 15 do 25 slajdów, 

� przedłożone przez uczestnika w ramach konkursu prezentacje nie mogą naruszać praw autorskich osób 

trzecich, 

� organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prezentacji do ich 

publikowania, 

� wykonane prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD.wykonane prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD.wykonane prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD.wykonane prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD.    

Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

o zgodność treści prezentacji z tematem konkursu, 

o zawartość merytoryczna prezentacji, 

o pomysłowość i oryginalność sposobu przedstawienia informacji, 

o wykonanie (estetyka, efekt wizualny, szata graficzna), 

o czytelność i przejrzystość przekazu, 

o zachowanie dopuszczalnej w regulaminie liczby slajdów. 

 

2.2. Wymagania dotyczące albumu: 

� praca powinna zostać wykonana indywidualnie, 

� format albumu nie powinien przekroczyć formatu A3,  

� album może zawierać maksymalnie 30 zdjęć,  

� każde z prezentowanych zdjęć ma być opisane, 

� każdy album musi zostać oznaczony metryczką. 
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Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

o zgodność treści prezentacji z tematem konkursu, 

o przejrzysty i uporządkowany układ albumu, 

o estetyka i stopień trudności wykonania, 

o kreatywność, 

o strona bibliograficzna. 

 

3.3.3.3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora konkursu 

prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

4.4.4.4. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 6 prac. 

5.5.5.5. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 

6.6.6.6. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

7.7.7.7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy. 

8.8.8.8. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


