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REGULAMIN KONKURSU  
„Dzień Ziemi 2023”  

w Szkole Podstawowej NR1 
im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie 

Lubelskim 
 
 
 

1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami 

klimatu, wymieraniem gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do 

prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla Naszej planety. 

 

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONKURSU FIZYCZNEGO 

Konkurs organizują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (fizyka, geografia, 

chemia) dla klas VII-VIII, którzy ustalają termin konkursu, koordynują i czuwają nad 

prawidłowym przebiegiem. 

 

3. TERMINARZ KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się 06.03.2023r. i trwa do 17.04.2023r. 

 

4. REGULAMIN 

a)  Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej na temat: 

„Ziemia – arcydzieło stworzenia. Życie bez plastiku, czy jest możliwe?” 

Autorem prezentacji może być jedna osoba. 

b) Prezentacja musi zawierać: 

 stronę tytułową (nazwę szkoły, temat, imię i nazwisko ucznia oraz klasę) 

 minimalna ilość slajdów (plansz w prezentacji) 20. 

 poszczególne slajdy (plansze) powinne zawierać różnorodność materiałów: 

takich jak tekst, grafikę oraz zdjęcia czy filmy i animacje. 

 Na ostatnim slajdzie (czy planszy) powinna znajdować się informacja 

dotycząca pochodzenia źródeł wykorzystanych do prezentacji.  



 2 

c) Prace będą oceniane zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym 

(informatycznym) – w szczególności: 

 realizacja tematu konkursu, 

 estetyka wykonania pracy (zgodnie z NETYKIETĄ internetową), 

 pomysłowość i oryginalność. 

d) Prezentacje należy przesłać w wersji elektronicznej (załącznik wiadomości) do 

pana Wojciecha Birunta na adres birunt.wojciech.sp1@gmail.com do dnia 

17.04.2023r. Obowiązkowo w temacie wiadomości należy wpisać:  

Konkurs – imię i nazwisko – klasa – szkołę. (np.: Dzień Ziemi  – Jan 

Kowalski – VIIa – SzP1) – brak odpowiedniego tematu w wiadomości 

dysklasyfikuje udział w konkursie. 

e) Prace nagrodzone i zakwalifikowane przechodzą na własność szkoły (mogą 

zostać udostępnione na stronie WWW szkoły oraz na FB szkolnym – jeżeli 

szkoła posiada). 

f) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania 

praw autorskich do prezentacji oraz zapoznania się z regulaminem konkursu. 

g) Wszystkie pytania prosimy kierować do nauczycieli przedmiotów biorących 

udział w konkursie. 

h) Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 21.04.2023r. 

i) Wszystkie pytania prosimy kierować do nauczycieli przedmiotów 

wymienionych w podpunkcie g). 

j) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz oceny cząstkowe (celujący: zajęcie 

miejsca od I do III – bardzo dobry: za wyróżnienia) z przedmiotów 

wymienionych w punkcie 2. 

ZAPASZAMY do UDZIAŁU  
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