
Regulamin Szkolnego Konkursu  

 

Multimedialny przewodnik po potrawach z literatury  

 

1. Organizator : 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 

 

2. Cele konkursu: 

- propagowanie czytelnictwa i wzbogacanie wiedzy i umiejętności polonistycznych wśród 

młodzieży, 

- propagowanie twórczości pisarzy,
 

- upowszechnienie wiedzy o utworach, w których odnaleźć można opisy potraw, 

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności, 

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu,
 

- rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem język 

polski
 

- promowanie osiągnięć uczniów.
 

 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego oraz 

Branżowej Szkoły I stopnia. 

 

4. Forma i tematyka prac: 

Temat pracy konkursowej: Literackie menu.  

Zadaniem uczestników jest odwołanie się do utrwalonych na kartach literatury polskiej i/lub 

obcej przepisów kulinarnych oraz opisów potraw i sporządzenie multimedialnego spisu 

najciekawszych, ich zdaniem, posiłków. W pracy można  przywołać cytaty z utworów, 

wzbogacić je o zdjęcia, kadry z filmów, nagrania dźwiękowe itp. Autorzy prac mogą również 

porównać literackie przepisy kulinarne ze współczesnymi ich odpowiednikami. 

 

Prace muszą być wykonywane indywidualnie, pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna. 

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint  

i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie (ppt, 

pptx). Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię. 



 

5. Prezentacja zgłoszona na Konkurs musi spełniać następujące warunki: 

 

1) jej objętość nie może być mniejsza niż 10 slajdów, maksymalnie 20 slajdów. Może 

zawierać zdjęcia, elementy graficzne lub dźwiękowe. 

 

2) praca musi zawierać: 

 

-  slajd tytułowy z danymi autora (imię i nazwisko, klasa) oraz opiekuna (imię i 

nazwisko) 

- slajd „Bibliografia” – wykazem  wszystkich pozycji książkowych, artykułów, stron 

internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. 

 

6. Prace należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2019 r. na adres konkurs.rcez@gmail.com , 

podając imię i nazwisko uczestnika, klasę, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko 

nauczyciela opiekuna. 

 

7. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 

8. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, 

- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne. 

Oceniana będzie również: 

- estetyka i efekt wizualny, 

- zawartość prezentacji, 

- grafika i cała szata graficzna, 

- przejrzystość, 

- techniczna poprawność wykonania. 

 

9. W przypadku wątpliwości, prosimy kontaktować się ze szkolnymi koordynatorami 

konkursu: Panią Katarzyną  Sytą-Wasak oraz Panią Agnieszką Sachar.

mailto:konkurs.rcez@gmail.com


Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników i ich nauczycieli dla celów organizacyjnych i promocyjnych 

konkursu. 

 


