
Konkursy adresowane do uczniów klas VII-VIII.

Celem konkursów jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, wymieraniem
gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla

Naszej planety.

Regulamin konkursu na plakat pt. "Przywróć naszą Ziemię".

1.   Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu pt."Przywróć naszą Ziemię".
2.   Plakat powinien zawierać elementy graficzne oraz tekstowe, oraz mieć format A3. 
3.   Technika wykonania pracy jest dowolna. 
4.    Autorem plakatu może być jedna osoba.
5.    W ocenie pracy przede wszystkim będzie oceniane:

 realizacja tematu konkursu,
 estetyka wykonania pracy,
 pomysłowość i oryginalność.                                                                                            

6. Najciekawsze prace mogą być eksponowane na wystawie pokonkursowej w naszej szkole.
7. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność szkoły (mogą 

zostać udostępnione na stronie WWW szkoły oraz na FB szkolnym).
8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do plakatu.
10. Zdjęcie plakatu należy przesłać do pani Urszuli Jeziornej na adres 

ujeziorna@spgolina.edu.pl  do dnia 18.04.2021r. Obowiązkowo w temacie wiadomości należy
wpisać: Konkurs – imię i nazwisko – klasa.

11. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 22.04.2021r.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną na
temat: „Odnawialne źródła energii.” 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej na temat: 
„Odnawialne źródła energii.”
2.  Autorem prezentacji może być jedna osoba.
3. Prezentacja musi zawierać:
- stronę tytułową (temat, imię i nazwisko ucznia oraz klasę),
- minimalna ilość slajdów w prezentacji- 25,
- poszczególne slajdy powinny zawierać tekst oraz zdjęcia czy filmy i animacje,
- na ostatnim slajdzie powinna znajdować się informacja dotycząca pochodzenia źródeł 
wykorzystanych do prezentacji.      
4. Prace będą oceniane zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym – w 
szczególności:
- realizacja tematu konkursu,
- estetyka wykonania pracy,
- pomysłowość i oryginalność.
5. Prezentacje należy przesłać w wersji elektronicznej do pani Urszuli Jeziornej na adres 
ujeziorna@spgolina.edu.pl do dnia 18.04.2021r. Obowiązkowo w temacie wiadomości należy 
wpisać: Konkurs – imię i nazwisko – klasa.
6. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność szkoły (mogą 
zostać udostępnione na stronie WWW szkoły oraz na FB szkolnym).
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do prezentacji.
8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz ocenę cząstkową celującą z geografii.
9. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 22.04.2021r.

Zapraszam do udziału 


