
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

DOTYCZĄCĄ ŻYCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA PATRONA SZKOŁY 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: 1 – 4 I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Jarosławiu.  

2. Przeprowadzony zostanie w dniach: 12.12.2022 r. do 26.01.2023 r. 

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia Patrona Szkoły 

Mikołaja Kopernika. 

Sposób przeprowadzania konkursu: 

a. Jest to konkurs jednoosobowy – jedna prezentacja na ucznia 

b. Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana w oparciu o odpowiednie oprogramowanie, np. MS 

Power Point, Impress, Prezentacje Google 

c. Plik powinien być zapisany z rozszerzeniem odpowiednim do programu, w którym został przygotowany np. 

MS PowerPoint to .ppt lub .pptx (musi być możliwość odtworzenia prezentacji przez komisję konkursową) 

d. Prezentacje, których nie da się odtworzyć będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie 

e. Jako nazwę pliku należy podać: imię_nazwisko_klasa ucznia przygotowującego projekt 

f. Prezentacja powinna być dostarczona poprzez dziennik elektroniczny w postaci linku do pliku do p. Zofii 

Ciesielskiej lub p. Dariusza Nogaja (nauczyciele informatyki), nie później niż do dnia: 26.01.2023 r.  

g. Prezentacja konkursowa powinna być wolna od wirusów, zawirusowane pliki nie biorą udziału  

w konkursie 

h. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich 

osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 

Zawartość prezentacji: 

a. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie życia Patrona Szkoły 

b. Na slajdzie tytułowym powinien pojawić się tytuł: „Mikołaj Kopernik – patron I Liceum Ogólnokształcącego 

w Jarosławiu” oraz imię i nazwisko oraz klasa osoby, która wykonała prezentację 

c. Prezentacja powinna zawierać max. 15 – 20 slajdów, w tym slajd tytułowy, spis treści oraz slajd zawierający 

informacje o źródłach (bibliografia) 

d. Prezentacja powinna zawierać informacje o źródłach pochodzenia tekstów i zdjęć 

e. Prezentacja powinna zawierać przejścia i animacje. 

Kryteria oceniania: 

a. Zgodność treści z tematem 

b. Poprawność merytoryczna treści zawartych w prezentacji 



c. Strona wizualna, w tym pomysłowość i kreatywność autora 

d. Innowacyjne podejście do tematu 

e.  Wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji 

f. Termin składania prac konkursowych: 26.01.2023 r. 

g. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

h. Wyróżnione prace będą przedstawiane podczas uroczystości szkolnej poświęconej patronowi szkoły. 

Uwaga: Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z możliwością wykorzystania prac konkursowych 

w celach promocyjnych szkoły.  

 


