
III POWIATOWY KONKURS 

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator konkursu: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego 

w Częstochowie, ul. Targowa 29. 

II. Adresaci konkursu: uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów 

z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego. 

III. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie matematykipoprzez przybliżenie sylwetek i osiągnięć matematyków. 

 Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań geograficznych. 

 Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnego punktu widzenia i przedstawiania zwięzłej 

argumentacji. 

 Inspirowanie do działań kreatywnych. 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem „Podróż moich 

marzeń – śladami słynnych matematyków” (maksymalnie 20 slajdów). 

2. Prace muszą być wykonane indywidualnie. 

3. Prezentacja powinna zawierać: 

 Slajd tytułowy. 

 Przedstawienie postaci wybranego matematyka oraz argumentację wyboru. 

 Opis jego najważniejszych osiągnięć oraz konkretne przykłady zastosowania w różnych dziedzinach 

nauki i w życiu codziennym.  

 Wybór miejscgeograficznych związanych z w/w postacią; wybierasz te miejsca, którechciałbyś 

zwiedzić. 

 Opracowanie trasy zwiedzania – mapa (mapa powinna zawierać skalę).  

 Wybór i opis najciekawszych obiektów geograficznych na trasie podróży. 

 Autorskie zadanie matematyczno – geograficzne tematycznie powiązane z informacjami 

umieszczonymi w prezentacji; zadanie może być w formie rebusu, krzyżówki itp. 

 Slajd z informacjami o materiałach źródłowych. 

 Slajd z danymi autora pracy: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa. 

4. Prezentacja powinna być wykonana w jednym z programów: PowerPoint (pakiet programu 

Microsoft Office) lub Impress (pakiet OpenOffice). Należy ją zapisać na płycie CD lub DVD; 

jako nazwę pliku należy wpisać nazwisko i imię autora. 



V. Ocena konkursowa zgłoszonych prezentacji: 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców (I, II, III miejsce) oraz zdecyduje o przyznaniu 

wyróżnień.  

3. Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

 Zgodność z tematem konkursu. 

 Poprawność merytoryczną. 

 Oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu. 

 Ogólną estetykę wykonania prezentacji. 

4. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję są ostateczne. 

VI. Terminy: 

1. Płytę z prezentacją (płyta powinna być opisana: imię i nazwisko, szkoła) oraz kartę zgłoszeniową 

(załącznik 1) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8 lutego 2019 r. na adres: 

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego 

ul. Targowa 29,42 – 200 Częstochowa. 

z dopiskiem „Podróż moich marzeń…” 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu w dniu 

6 marca 2019r.  

3. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie ZSM–E 

im. K. Pułaskiego przy ul. Targowej 29 w Częstochowie. Informacja o terminie zostanie 

przekazana do szkół drogą elektroniczną. 

VII. Uwagi końcowe: 

1. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane. 

2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach promocyjnych związanych 

z Konkursem oraz w celach edukacyjnych. 

4. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków Konkursu oraz niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 

(załącznik 1).  

6. E-mail kontaktowy: podroz_moich_marzen@wp.pl 

 

Organizatorzy Konkursu: 

Barbara Markowska 

Agnieszka Soduła 

MałgorzataWypych 

   

 

 

mailto:podroz_moich_marzen@wp.pl


Załącznik nr 1 

 

Pieczęć szkoły 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W III POWIATOWYM KONKURSIE  

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW” 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa, do której uczęszcza uczeń 

w roku szkolnym 2018/19 
 

Imię i nazwisko nauczyciela   

Nazwa i adres szkoły  

Telefon kontaktowy  

 
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu:  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .……………………………………………………………….  

(imię i nazwisko)  

w III POWIATOWYM KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „PODRÓŻ 

MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW” na zasadach określonych w regulaminie 

konkursu. 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby niezbędne 

do przeprowadzenia Konkursu. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia 

i nazwiska, nazwy i adresu szkoły oraz uzyskanego miejsca/wyróżnienia) na stronie internetowej organizatora 

Konkursu.  

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia.  

 

*niepotrzebne skreślić 
 
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie 

ul. Targowa 29. 

 Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wszystkich zadań związanych z Konkursem na 

prezentację multimedialną „PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW” 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

 Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych o swoim dziecku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych.  

 Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji przez Zespól Szkół 

Mechaniczno – Elektrycznych konkursu na prezentacje multimedialną „PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – ŚLADAMI 

SŁYNNYCH MATEMATYKÓW” .  

 
 

 …………………………….    ………………………………………………………. 

       miejscowość i data             czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  


