
 

Drodzy Uczniowie! 
 

  Zapraszamy Was do udziału w JEDENASTEJ już 

edycji naszego konkursu na prezentację multimedialną:  

 

„Nasze dziedzictwo czyli swoje chwalimy...” 
  

W tym roku pod hasłem „Siedem cudów Polski”.  

 

Pokażcie w swoich prezentacjach cuda z których 

możemy być dumni, którymi możemy pochwalić się przed 

innymi narodami. Postarajcie się pokazać je pięknie, 

ciekawie, może dowcipnie. Mogą to być wyjątkowe miejsca, 

zabytki, pomniki, ale również parki. 

Wybór pozostawiamy Wam, uczestnikom konkursu. 

 

 Zachęcamy Was gorąco do opracowania, 

w wybranych programach graficznych, własnych ilustracji. 

Jeśli jednak zdecydujecie się na użycie gotowych elementów, 

pamiętajcie, że muszą mieć opisane źródło z jakiego zostały 

pobrane – z poszanowaniem prawa autorskiego.  

 

Życzymy dobrej zabawy przy tworzeniu i … 

 

do zobaczenia na uroczystym finale  

     

        Organizatorzy 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 

IM. MARIANA PIECHALA 

UL. TYBURY 4 

TEL.FAX.651.61.20 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

CELE KONKURSU 
 Propagowanie osiągnięć i dorobku kulturowego Polski. 

 Rozwijanie kreatywnego spojrzenia na możliwości wykorzystania 

nowoczesnej technologii informatycznej w praktyce. 

 Mobilizacja do pogłębiania wiedzy i samoedukacji. 

 Prezentacja możliwości twórczych uczniów. 
 

ORGANIZACJA 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

 Prace konkursowe muszą był przygotowane indywidualnie. 

 Prezentacja w programie PowerPoint może składać się 

maksymalnie z 20 slajdów. Przejście slajdów należy ustawić 

po kliknięciu myszką. 

 Pierwszy slajd musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, 

adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. 

 Ostatni slajd powinien zawierać źródła wykorzystanych 

materiałów.  

 Pracę należy zapisać w pliku pod własnym imieniem 

i nazwiskiem, z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx. 

 Najlepsze prace należy dostarczyć max. do dnia 20 kwietnia 2014 r. do 

nauczyciela informatyki – Mariusza Rudzińskiego 

 Prace zostaną wysłane (max 5 ze szkoły) do organizatora 

którym jest: Szkoła Podstawowa nr 35 

Kryteria oceny prac konkursowych 
 Zgodność pracy z tematem konkursu i jego regulaminem. 

 Oryginalność przedstawienia tematu. 

 Szata graficzna. 

 Wykorzystanie możliwości programu Power Point. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w maju w Szkole 

Podstawowej nr 35. O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy 

mailowo.  

 

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do 

ich wykorzystania dla celów edukacyjnych. 

 
    

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: anna.babicka@wp.pl 

mailto:anna.babicka@wp.pl

