
Regulamin Szkolnego Konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną 

Temat: „530 lat temu – Krzysztof Kolumb i jego wielkie odkrycie” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

we Wronkach. 

2. Konkurs historyczny skierowany jest do uczniów z klas IV-VIII. 

II. Cele konkursu: 

1. Promowanie edukacji historycznej wśród dzieci i młodzieży.  

2. Poznawanie przez uczniów ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na 

dzieje świata. 

3. Promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o ważnych 

postaciach historycznych. 

4. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów, kultur. 

III. Przebieg i warunki uczestnictw: 

1. Uczeń przygotowuje prezentację multimedialną nt. Krzysztofa Kolumba i odkrycia 

Ameryki. 

2. Prezentacja może zawierać max. 13 stron łącznie z bibliografią.  

3. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia oraz dopisać klasę. Prace 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

4. Uczeń może przygotować indywidualnie tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana 

samodzielnie. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa 

uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio 

niepublikowane. 

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły do 8 czerwca 2022 r.  

6. Prace można zostawiać u  p. Weroniki Barłóg lub przesłać na adres: 

weronika.barlog@sp2wronki.pl 

7. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa. Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2022 

r. na stronie Szkoły oraz facebookowej stronie Szkoły. Nagrody i dyplomy będą 

wręczone po ogłoszeniu wyników. 
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IV. Kryteria oceny prac: 

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. 

Oceniana będzie również: 

• estetyka, 

• zawartość merytoryczna prezentacji, 

• szata graficzna, 

• efekt wizualny, 

• przejrzystość, 

• techniczna poprawność wykonania. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną zakwalifikowane do 

udziału w konkursie. 

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 


