
REGULAMIN IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: 

      „SACHSEN - ANHALT DIE SEHENSWȔRDIGKEITEN” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr VII we Wrocławiu. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów 

Szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych.  

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej  

pt. „Sachsen – Anhalt die Sehenswürdigkeiten”. 

 

Cel konkursu 

1. Ukazanie ciekawych miejsc, obiektów i zabytków Saksonii - Anhalt. 

2. Inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych. 

3. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

4. Wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów). 

5. Integracja treści i umiejętności z zakresu języka niemieckiego (wiedza o Saksonii - 

Anhalt) i technologii informacyjnej. 

6. Doskonalenie umiejętności informatycznych. 

 

Kryteria oceniania prezentacji 

1.  Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych informacji. 

2.  Przejrzysty i uporządkowany układ. 

3.  Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

4. Pomysłowość i kreatywność autorów prezentacji. 

5.  Ogólne wrażenie estetyczne. 

 

W skład jury, które dokona oceny nadesłanych prac, wejdą: nauczyciele języka niemieckiego, 

technologii informacyjnej i wiedzy o kulturze. 

 



 

Szczegóły techniczne 

1. Prezentację przygotowuje jeden uczeń. 

2. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 8 minut i nie może przekraczać 10 minut. 

3. Prace należy dostarczać na płycie CD/DVD. 

4. Prezentacja powinna uruchamiać się prawidłowo bezpośrednio z płyty CD/DVD. Należy 

to sprawdzić przed dostarczeniem prezentacji do konkursu. Proszę zwrócić szczególną 

uwagę na to, czy filmy bądź muzyka zawarte w prezentacji działają prawidłowo w 

przypadku uruchamiania prezentacji z płyty. 

5. Maksymalna objętość prezentacji nie może przekroczyć 50 MB 

6. Na płycie powinny znajdować się dwa pliki: 

 plik z prezentacją, 

 plik tekstowy z danymi: - autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła),  

   - imieniem i nazwiskiem opiekuna,  

    - numerem telefonu kontaktowego. 

Uczestnik konkursu przekazuje wraz z płytą zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgodę na zamieszczenie prezentacji na stronie internetowej Liceum 

Ogólnokształcącego nr VII (w załączniku). 

7. Prezentacja może być wykonana w programie Microsoft PowerPoint, w programie 

Impress pakietu Open Office lub w dowolnym programie do tworzenia prezentacji 

multimedialnych (w formacie zgodnym z Windows Media Player). 

 

Wymagania konkursowe 

1. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 uczestników.  

2. Komisja konkursowa oceniać będzie wyłącznie prace indywidualne.  

3. Prezentacje muszą zawierać materiał fotograficzny oraz część opisową w języku 

niemieckim. 

   

                     

                

Nagrody konkursowe 



1. Fundatorem nagród jest: Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr VII we 

Wrocławiu, Urząd Miasta Wrocław, Wydawnictwo Pearson, Wyższa Szkoła 

Bankowa we Wrocławiu 

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich do konkursu 

nauczyciele – specjalne podziękowania. 

3. O podziale nagród zadecyduje jury, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny i 

artystyczny prac zgłoszonych do konkursu. 

 

Terminarz 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesyłać mailowo na adres: 

akozal@lo7.wroc.pl do dnia 06.03.2020r. (formularz zgłoszeniowy w załączniku) 

2. Gotowe prezentacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na 

umieszczenie prezentacji na stronie szkoły (w załączniku) należy nadsyłać tradycyjną 

pocztą lub dostarczać osobiście do sekretariatu Szkoły do dnia 27.03.2020r. decyduje 

data wpływu lub data złożenia w siedzibie Organizatora: 

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. K. K. Baczyńskiego ul. Krucza 49, 53-410 Wrocław. 

z dopiskiem:    IX Międzyszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną: 

„Sachsen - Anhalt die Sehenswürdigkeiten” 

3. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Szkoły:  

www.lo7.wroc.pl do dnia 08.04.2020r. 

5. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest dnia 16.04.2020r w Liceum 

Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu 

                                                                          

Pozostałe ustalenia 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
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