
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt: „Matematyka wokół nas” 
1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

 

2. Cele konkursu 

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. 

. 

3. Uczestnictwo: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów.   

4. Przebieg konkursu: 

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej wszechobecność 

matematyki (matematyka w przyrodzie, w domu, w sklepie, w samochodzie, itd…) 

 Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie ppt lub pptx oraz 

ma zawierać od 15 do 20 slajdów. 

 Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych: 

 I kategoria -  szkoła podstawowa (klasy 4-6)  

II kategoria - gimnazjum.  

 Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę. 

 Każda szkoła może oddać  max. 3 prace w każdej kategorii. 

 Prace należy dostarczać na płytach CD-ROM. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po 

zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest 

uszkodzony. 

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników 

KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę 

należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną. 

 Pracę należy dostarczać osobiście lub listownie, z dopiskiem konkursu, najpóźniej w dniu  15 maja 

2017r. do sekretariatu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 7,  

42-274 Konopiska. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 25 maja 2017r. Informacje o wynikach konkursu zostaną 

umieszczone na stronie Z.S. w Konopiskach www.zskonopiska.pl 

 

5. Kryteria oceniania: 

 Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem). 

 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 Wykorzystanie narzędzi programu Power Point (przejścia, animacje, podkład dźwiękowy) 

 

6. Nagrody: 

 Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 Wręczenie nagród nastąpi na początku czerwca 2017 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Konopiskach, gdzie zostaną zaprezentowane zwycięskie prace. 

 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 

 

 


