
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJ Ę MULTIMEDIALN Ą  
o temacie „Uzależnienie – temat odległy, czy bliski?” 

 
§1 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu. 
 

§2 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagrożeń jakie 
niesie przyjmowanie środków psychoaktywnych zawartych w lekach, narkotykach, napojach 
alkoholowych, napojach zawierających kofeinę, papierosach i innych ich źródłach. 
 

§3 
Cele konkursu 

Głównymi celami konkursu są: 
� poszerzenie wiadomości dotyczących środków psychoaktywnych, ich charakterystyki biochemicznej  

i wpływu na organizm, 
� edukacja prozdrowotna młodzieży, 
� rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 
� kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 
� wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich, 
� kształtowanie postawy aktywnego ucznia. 
 

§4 
Sposób przeprowadzenia konkursu 

Prace powinny być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu dotyczyć może tylko 
jednego z rodzajów grup środków psychoaktywnych (np. zawartych w narkotykach, alkoholu, 
papierosach). Powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office), bądź  
w programie Impress (pakiet Open Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 
bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja  
z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać tytuł prezentacji, swoje nazwisko i imię  
oraz klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o autorach pracy oraz wykorzystywanych 
materiałach źródłowych.  
 

§5 
Miejsce i termin składania prac 

Prace należy przesłać w wyżej podanym formacie przez dziennik elektroniczny do pani L. Walaszek  
do dnia 22.05.2017 r. Wyniki ogłoszone zostaną podczas obchodów VII Szkolnego Dnia Chemii  
w czerwcu 2017 r. 
 

§6 
Kryteria oceny prac konkursowych 

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną 
nagrodzone. Oceniająca prace komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 
� poprawność i wartość merytoryczną pracy, 
� oryginalność wykorzystanych pomysłów i technik, 
� przystępność i przejrzystość prezentacji zagadnień - walory edukacyjne i popularyzacyjne, 
� estetykę i szatę graficzną.   
 

§7 
Postanowienia końcowe 

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje 
postanowienia powyższego regulaminu.  

Regulamin zatwierdzono dnia: 28.04.2017 r. 
mgr S. Wisła i mgr L. Walaszek 


