
Konkursy związane z oszczędzaniem energii  

 

Konkurs 1 -  ,,Mniej znaczy więcej - sposoby oszczędzania energii” - 

prezentacja multimedialna. 

Konkurs 2 –  ,, Moje sposoby na oszczędzanie energii” – makieta  

 

Regulamin konkursu 

,,Mniej znaczy więcej - sposoby oszczędzania energii” - prezentacja 

multimedialna. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII. 

2. Cele konkursu 

a. upowszechnianie wiedzy związanej ze sposobami oszczędzania energii, 

b. kształtowanie świadomości ekologicznej, 

c. przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska, 

d. rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

3. Prezentację multimedialną zwaną dalej pracą konkursową należy przynieść 

na pendrivie w nieprzekraczalnym terminie włącznie do 30 listopada 2022 r.   

razem ze zgodą Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział w konkursie 

(załącznik nr 1 do regulaminu) do pani Eweliny Augustowskiej - Katprzyk 

4. Pracę konkursową należy wykonać w formacie ppt lub pptx.   

5. Prezentacja multimedialna może zawierać maksymalnie 20 slajdów. 

6. Treść prezentacji powinna zawierać: 

- sposoby oszczędzania energii 

- korzyści płynące z oszczędzania energii oraz korzystania z 

energooszczędnych alternatyw w zakresie ogrzewania, chłodzenia, transportu 

i innych obszarów codziennego życia. 

7. Prezentacja powinna posiadać slajd tytułowy obejmujący: 

a. tytuł (jednobrzmiący z tytułem konkursu) 

b. imię i nazwisko uczestnika 

c. klasę  

 



 

8. Dopuszcza się używanie fotografii i innych elementów graficznych 

pozyskanych z Internetu lub skanowanych z publikacji drukowanych, ale pod 

warunkiem, że nie zostały one zastrzeżone, a adres strony internetowej lub 

nazwisko autora i data publikacji zostaną zamieszczone w prawym dolnym 

rogu użytej grafiki; 

9. Ocenie podlegają: 

a. koncepcja ogólna oraz wartość merytoryczna prezentacji; 

b. oryginalność i inwencja sposobu przedstawienia problemu; 

c. przejrzystość i klarowność prezentowanych treści; 

d. walory stylistyczne, estetyczne oraz umiejętność wykorzystania elementów 

animacji; 

e. zawartość samodzielnie wykonanych elementów graficznych (schematów, 

fotografii itp.); 

 10. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela 

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W konkursie przewidziano atrakcyjne 

nagrody dla autorów najlepszych prac oraz wyróżnienia za zajęcie dalszych 

miejsc. 

11. Praca może mieć tylko jednego autora. 

12. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę konkursową. 

13. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane:  

1) Prace konkursowe niezwiązane z tematem konkursu, zawierające treści 

powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub nieobyczajne, naruszające 

prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwe technicznie,  

2) niekompletne zgłoszenia, w szczególności niezawierające wymaganych 

elementów podlegających ocenie – pracy konkursowej lub wypełnionej i 

podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych zgody na udział w konkursie 

15. Prace Konkursowe nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych prac konkursowych. Prace Konkursowe nie mogą być 

wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. W Pracach 

Konkursowych można stosować zapożyczenia i cytaty na zasadach 

przewidzianych w prawie autorskim. 

 



 

Regulamin konkursu  

,, Moje sposoby na oszczędzanie energii” – makieta 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII. 

2. Cele konkursu 

a. upowszechnianie wiedzy związanej ze sposobami oszczędzania energii, 

b. kształtowanie świadomości ekologicznej, 

c. przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska. 

3. Makietę  zwaną dalej pracą konkursową wraz ze zgodą 

Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2 do 

regulaminu) należy przekazać do pani Eweliny Augustowskiej – Katprzyk 

włącznie do 30 listopada 2022 roku z opisem: 

a. tytuł ,, Moje sposoby na oszczędzanie energii’’ 

b. imię i nazwisko uczestnika 

c. klasa 

4. Ocenie podlegają: 

a. koncepcja ogólna 

b. oryginalność i inwencja sposobu przedstawienia problemu; 

d. walory estetyczne 

e. zawartość samodzielnie wykonanych elementów makiety 

5. Praca może mieć tylko jednego autora. 

6. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną Pracę konkursową 

7. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela 

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W konkursie przewidziano atrakcyjne 

nagrody dla autorów najlepszych prac oraz wyróżnienia za zajęcie dalszych 

miejsc. 

8. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane:  

1) Prace konkursowe niezwiązane z tematem konkursu, zawierające treści 

powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub nieobyczajne, naruszające 

prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwe technicznie,  

 



 

2) niekompletne zgłoszenia, w szczególności niezawierające wymaganych 

elementów podlegających ocenie – pracy konkursowej lub wypełnionej i 

podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych zgody na udział w konkursie 

9. Prace Konkursowe nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych prac konkursowych. Prace Konkursowe nie mogą być 

wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. W Pracach 

Konkursowych można stosować zapożyczenia i cytaty na zasadach 

przewidzianych w prawie autorskim. 

Organizatorzy konkursów: 

Zbigniew Zieliński 

Ewelina Augustowska-Katprzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział dziecka w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka…………………………………………………………………..….….(imię i nazwisko) 

ucz. klasy ……………………na udział w konkursie pt. ,,Mniej znaczy więcej - 

sposoby oszczędzania energii” - prezentacja multimedialna. 

Jednocześnie potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i go 

akceptujemy. 

 

Data ……………………………………                                        …………………………………………. 

                                                                          ………………………………………… 

                                                                          Czytelny podpis 

Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział dziecka w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka…………………………………………………………………..….….(imię i nazwisko) 

ucz. klasy ……………………na udział w konkursie pt. ,, Moje sposoby na 

oszczędzanie energii” – makieta.  Jednocześnie potwierdzamy, że 

zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i go akceptujemy. 

 

Data ……………………………………                                        …………………………………………. 

                                                                          ………………………………………… 

                                                                          Czytelny podpis 

Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

 

 


