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VIII ZIELONOGÓRSKI  

KONKURS INFORMATYCZNY 

 

„Lekcje zwykłe i niezwykłe”  
              

     

 I. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekologicznych 

oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze.   

 

II. PRZEDMIOT  KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie  prezentacji multimedialnej za pomocą programu z pakietu MS Office 

(Power Point), Open Office lub Prezi przedstawiającej zastosowanie przyrody, fizyki, geografii 

lub chemii w dowolnej dziedzinie życia, łączącej  treści z przedmiotów przyrodniczych z  technologią 

informacyjną.  

2. Praca powinna zawierać treści programowe, które mogą być: 

a) wprowadzeniem do lekcji,  

b) podsumowaniem lekcji, 

c) ciekawostkami dotyczącymi omawianego  materiału. 

3. Prace będą mogły być wykorzystane przez nauczycieli jako materiał dydaktyczny. 

 

III. CELE KONKURSU  
1. Promowanie techniki komputerowej w indywidualnej ekspresji twórczej dziecka. 

2. Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką technologii informacyjnej i przedmiotami 

przyrodniczymi. 

3. Promowanie poprawności wypowiedzi uczniów  w różnych formach. 

4. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktyce. 

IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół  miasta  Zielona Góra.  

 

1. Organizatorzy przewidują dwie kategorie konkursu: 

a) szkoły podstawowe  klasy  5-7; 

b) klasy gimnazjalne. 

 

2. Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres: Zespół Szkół Ekologicznych; ul. Francuska 

25A; Zielona Góra do dnia 11 maja 2018r. 

3. Prace powinny być zapakowane w zamkniętych kopertach z dopiskiem: VIII ZIELONOGÓRSKI 

KONKURS INFORMATYCZNY  „Lekcje zwykłe i niezwykłe”,  z zaznaczoną kategorią wiekową. 

4. Koperta powinna zawierać : kartę zgłoszenia uczestnika konkursu (zał. 1), pracę nagraną na płycie CD lub 

DVD. 

5. Prace doręczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

6. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z prezentacją najlepszych prac odbędzie się 08 czerwca 

2018 roku. 
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7. Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedną pracę. 

8. Każda praca musi zawierać wykaz źródeł, z których uczeń skorzystał. Brak tego zapisu dyskwalifikuje 

uczestnika. 

9. Opiekun ma prawo zgłosić do konkursu w każdej kategorii dowolną liczbę uczestników. 

10. Nazwiska laureatów i ich opiekunów zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ekologicznych oraz SODiD-u. 

11. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC 
1. Zgodność pracy z tematem. 

2. Poprawność informatyczna. 

3. Oryginalność pomysłu. 

4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych. 

5. Poprawność językowa i  merytoryczna. 

 

 VI. KOMISJA KONKURSOWA 
1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

2. W skład komisji wchodzą doradcy metodyczni oraz nauczyciele w zakresie  informatyki, przyrody, fizyki, 

geografii i chemii. 

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone 3 prace.  

4. Członkowie komisji oceniają pracę punktowo w skali od 0 -20, wg w/w kryteriów (każde kryterium max. 4 p.) 

5. W razie wystąpienia równej liczby punktów o wygranej decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

 

VII. KATEGORIE WIEKOWE KONKURSU 
 Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

a) pierwsza kategoria  - szkoły podstawowe klasy 5-7; 

b) druga kategoria – klasy gimnazjalne. 

 

VIII. PRAWO AUTORSKIE 
1. Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo bez żadnych dodatkowych ustaleń: 

• Wprowadzenia do pamięci komputera. 

• Opublikowania w środkach masowego przekazu lub publicznego odtworzenia. 

• Wystawiania, wyświetlenia. 

• Zamieszczenia w Internecie. 

2.   Uczeń podpisujący się pod zgłoszoną  pracą do konkursu, zaświadcza  tym samym, iż pracę wykonał 

samodzielnie i nie naruszył praw autorskich osób trzecich. 

 

Komisja Konkursowa po ocenie zgłoszeń i zaprezentowanych prac przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

Decyzje  Komisji Konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

Komisja Konkursowa sporządza protokół informujący o przyznanych nagrodach  i wyróżnieniach. 

 

 

Organizatorzy 


