
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA 
PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt.
 „100-lecie III Powstania Śląskiego 

w mojej przestrzeni”

1. Konkurs  jest  przeznaczony  dla  uczniów  I  Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

2. Prace przyjmowane będą do dnia 31.03.2021 r.
3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce:

 „100-lecie III Powstania Śląskiego w mojej przestrzeni*”
*moja przestrzeń w postaci: tablic, pomników, ludzi, innych obiektów, (przestrzeń w której 
żyję, przebywam).

4. Organizatorami konkursu są nauczyciele: D. Jądro, S. Kucharczak, M. Małek, J. Stelmach-
Adamczyk, B. Mokrzycka, PTG Koło terenowe w Rybniku.

5. Cele konkursu:
• propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat III Powstania Śląskiego wśród młodzieży 

szkolnej oraz jego znaczeniu dla naszego regionu,
• upamiętnienie 100-lecia III Powstania Śląskiego,
• kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
• pobudzenie tożsamości narodowej,
• przybliżenie historii Śląska,
• rozbudzanie zainteresowań małej ojczyzny,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku do historii regionalnej,
• kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej odrębności i tożsamości regionalnej,
• rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu,
• rozbudzanie zainteresowań uczniów,
• zdobywanie wiedzy poprzez poszukiwanie i gromadzenie informacji,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• rozwijanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów z dorosłymi,
• pobudzanie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• wdrażanie  do  korzystania  z  różnorodnych  źródeł  informacji  z  poszanowaniem  praw 

autorskich.
6. Sposób przeprowadzenia konkursu:
• prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet 

programu  Microsoft  Office  i  zapisana  w  formacie  umożliwiającym  otwarcie  jej 
bezpośrednio w w/w programie z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx),



• jeżeli  w prezentacji  zawarte  będą filmy lub dźwięki  należy je  wstawić do folderu wraz 
z prezentacją,

• jako nazwę folderu, pliku z prezentacją należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę,
• prace muszą być wykonywane indywidualnie,
• w  prezentacji  powinny  być  zawarte  informacje  o  wykorzystywanych  materiałach 

źródłowych: bibliografia na ostatnim slajdzie prezentacji oraz o autorze pracy na pierwszym 
slajdzie prezentacji.

• praca musi zawierać od 15 do 20 slajdów,
• praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. 
7. Miejsce i termin składania prac

Pracę  należy  przesłać  drogą  internetową  na  adres:  biblioteka@zs1.rybnik.pl do  dnia  
31.03.2021 r.  

8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
• pomysłowego i przyciągającego sposobu przedstawienia wiadomości dotyczących tematu 

pracy,
• oryginalnego ujęcia tematu i ciekawymi przemyśleniami,
• dbałości o poprawność językową tekstów znajdujących się na slajdach konkursowych oraz 

o język  zrozumiały  dla  jak  najszerszego  grona  osób,  mający  walory  edukacyjne 
i popularyzacyjne,

• estetyki pracy - ilustracje, animacje, kolorystyka, przejrzystość,
• stopnia trudności użytych technik, animacji,
• przejrzystości.
9. Rozstrzygnięcie konkursu: maj 2021 r. 
• Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a  najlepsze prace 

zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
10. Postanowienia końcowe
• Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
• Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
• Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania 

prac przez szkołę.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 

Grafika pochodzi z konkursy na Maseczkę „Powstańca” autorstwa HannayAdamek 2aL 
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