
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

pt. „Patriotyzm w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego” 

 

 

 

Rok 2021 to 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci wielkiego patrioty i Polaka – 

kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W Roku kard. Stefana Wyszyńskiego 

– w oczekiwaniu na beatyfikację – pragniemy przybliżyć sobie jego postać i nauczanie. 

 

I. Cele ogólne: 

• zapoznanie uczniów z życiem i nauczaniem sługi Bożego  

kard. Stefana Wyszyńskiego;  

• poszerzenie wiedzy historycznej z zakresu problematyki czasów, w których żył;  

• zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów internetowych; 

• kształtowanie umiejętności dokonywania selekcji informacji; 

• doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z wykorzystaniem multimediów;  

• kształtowanie zdrowej rywalizacji; 

• pobudzanie wyobraźni uczniów. 

 

II. Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. od strony merytorycznej: 

• spójność, poprawność, przejrzystość merytoryczna;  

• poprawność pisowni; 

• pomysłowość i oryginalne opracowanie tematu;  

• wdrażanie do korzystania z różnorodnych informacji z poszanowaniem praw 

autorskich; 

 

2. od strony technicznej: 

• czytelność i estetyka pracy; 



• umiejętność wykorzystania możliwości programów komputerowych i poprawność 

stosowanych technik informatycznych. 

 

III. Przebieg konkursu: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (z 

wyłączeniem klas maturalnych). 

• Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Microsoft 

Office PowerPoint (10-12 slajdów). Prace, które będą zawierały mniej niż 10 slajdów 

albo więcej niż 12 – zostaną zdyskwalifikowane. 

• Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem. 

• Do konkursu dopuszczone są tylko prace oryginalne, niepublikowane w innych 

konkursach.  

• Pierwszy slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę oraz 

imię i nazwisko katechety.  

• Ostatni slajd powinien zawierać netografię i bibliografię.  

• Nadesłanie pracy oznacza zgodę na publiczną prezentację pracy (m.in. na stronie 

internetowej szkoły) oraz na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu.  

• Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku zastrzega sobie prawo archiwizowania prac  

i wykorzystanie ich na potrzeby dydaktyczne placówki.  

• Pracę konkursową należy przesłać przez dziennik elektroniczny do katechetów: Julii 

Lewandowskiej i ks. dr. Mariusza Kocoła do 23 kwietnia 2021 r. 

• O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mail do końca maja 

2021 r. oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

• Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci trzech 

pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe wraz ze świadectwem szkolnym, 

natomiast wszyscy uczestnicy konkursu – podwyższenie oceny o jeden stopień z 

przedmiotu religia. 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Organizatorzy: Julia A. Lewandowska, ks. dr Mariusz Kocoł 

 

 

Źródło fotografii: pl.wikipedia.org/domena publiczna/Utworzony: lata 70. XX wieku date QS:P,+1970-00-00T00:00:00Z/8 

 


