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Regulamin szkolnego konkursu 
Gimanzjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

„Sławni Polacy” 

I ORGANIZATORZY KONKURSU 

Katarzyna Laszkowska 

Anna Kaczor 

 

II UZASADNIENIE KONKURSU: 

Celem konkursu jest przedstawienie i zaprezentowanie wybitnych postaci  polskiego 
dziedzictwa narodowego 

III CELE KONKURSU: 

 uświadomienie uczniom koncepcji światowego dziedzictwa, 
 poprawa umiejętności językowych, 
 rozwijanie kreatywności w tworzeniu dzieła sztuki i produkcji cyfrowych, 
 budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie poprzez możliwość 

samodzielnego radzenia sobie z zadaniami i stawiana sobie celów, 
 rozwijanie swoich umiejętności w zakresie technologii informacyjnych, 
 stworzenie dialogu między narodami – projekt, 
 propagowanie wiedzy o wybitnych Polakach, 
 rozwijanie zainteresowań tematyką humanistyczną i matematyczno – 

przyrodniczą, 
 pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie  indywidualnych 

uzdolnień uczniów, 
 wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi, 
 pogłębianie wiedzy o Polsce - jej historii, tradycji, obyczajach, kulturze, sztuce,  



 doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami 
informacji, 

 stwarzanie uczniom możliwości pozytywnej rywalizacji. 
 kształtowanie postaw związanych z odnoszeniem sukcesu i poniesieniem 

porażki. 

 

IV ORGANIZACJA: 

Zakres tematyczny: 

- Klasy I – przedstawiciele nauk przyrodniczo – matematycznych: Maria 
Skłodowska Curie, Jędrzej Śniadecki, Eugeniusz Romer, Tony Halik, Hanna i Antoni 
Gućwińscy, Henryk Niewodniczański,  Jerzy Pniewski , Stefan Babach, Karol Borsuk 

- Klasy II – przedstawiciele nauk humanistycznych – Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, Jan Matejko, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz, Fryderyk Chopin, Krzysztof Penderecki 

- klasy III – przedstawiciele sportu – Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Kamil 
Stoch, Zbigniew Bródka, Robert Korzeniowski, Krystian Bąk, Tomasz Majewski 

Opis prezentacji lub filmu: 

Uczniowie klas I - III zgłaszają  prezentacje multimedialne wykonane w programie 
PowerPoint lub Prezi. Prezentacje można wykonać indywidualnie lub w grupie 
liczącej maksymalnie 5 osób. Prezentacje nie powinny przekraczać 20 slajdów                    
i muszą zawierać oprawę muzyczną. Czas trwania filmu nie może przekraczać                   
10 min. 

Prezentacje i filmy należy  przetłumaczyć na język angielski. Na konsultacje                       
i sprawdzenie poprawności językowej proszę zgłaszać się do nauczycieli języka 
angielskiego. 

Prezentacja musi obejmować swą treścią: 

• notę biograficzną przynajmniej 6 postaci z każdego zakresu tematycznego (zgodnie 
z przydziałem), 

• ich wkład w dziedzictwo narodowe w oparciu o odkrycia, wynalazki lub osiągnięcia, 

•  zdjęcia prezentowanych postaci (jeżeli to możliwe). 

W pracy należy podać źródło każdej wykorzystanej informacji( również zdjęć                          
i muzyki). 



Wymagana jest samodzielność wykonywanej prezentacji zgodnie z prawami 
autorskimi. 

Termin złożenia prac: do 28 marca 2014 r. 

Prace należy wysyłać na adres e-mailowy: comeniuswdwojce@wp.pl. 
Pierwszy slajd powinien zawierać informacje: autor (lub autorzy) prezentacji, klasa, 
tytuł prezentacji.  
 
Dokumentacja Komisji Konkursowej zawiera: 

 imienny wykaz członków komisji, 
 listę uczestników konkursu wraz z pracami konkursowymi, 
 wyniki konkursu, 
 protokół z prac komisji sporządzony w dwóch egzemplarzach. 

 

 

Nagrody: 

1. Trzy najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone (nagrody rzeczowe). 

2. Każda prezentacja może być traktowana jako realizacja projektu 

edukacyjnego. 

3. Autorzy trzech najlepszych prezentacji otrzymują oceny celujące z wybranego 

przedmiotu, z zakresu tematycznego. 

V Jury 

W skład pięcioosobowego jury wchodzą nauczyciele, rodzic i przedstawiciele SU. 

VII Kryteria oceniania 

Prezentacje będą oceniane pod względem: 

1. zgodność z zakresem tematycznym, 

2. pomysłowość, estetyka, czytelność odbioru, 

3. poprawność językowa, stylistyczna i merytoryczna, 

4. zgodność z maksymalną ilością slajdów lub odpowiednią długością filmu. 

 

 


