
Regulamin konkursu MULTIMEDIA 2018 

  

Organizatorzy: 

nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cisiu: 

 

Temat tegorocznej edycji konkursu: Skąd nasz ród 

  

Regulamin: 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z klas IV – VII z terenu naszej gminy 

w dowolnym momencie trwania konkursu. 

2. Konkurs będzie składał się z czterech etapów i FINAŁU. Każda część będzie poświęcona 

innej dziedzinie nauki (matematyce, przyrodzie, językowi polskiemu, historii) i zostanie 

przeprowadzony zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej. Finał będzie 

obejmował pytania z czterech przedmiotów konkursowych. 

3. Uczniowie rozwiązują zadania z pierwszych czterech części w domu. 

4. Przesyłają rozwiązania zadań w plikach Office 2007 lub 2010 Word.  

5. Szczegóły punktacji będą podane w każdym z etapów konkursu na stronie internetowej 

http://spcisie.szkolnastrona.pl/, w zakładce MULTIMEDIA. 

6. Rozwiązania należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę i nazwę szkoły, 

a następnie przesłać na adres cisiepracownia@wp.pl.    

7. Zadania będzie można pobrać ze strony internetowej http://spcisie.szkolnastrona.pl/  

zakładka MULTIMEDIA  w kolejne poniedziałki od godz. 8.00. 

8. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia od obowiązku oddania pracy w terminie. 

9. Aktualne listy uczestników konkursu wraz ze zdobytą liczbą punktów będą zamieszczane na 

stronie internetowej http://spcisie.szkolnastrona.pl/ MULTIMEDIA. 

10. Do FINAŁU zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 10 uczniów z największą liczbą 

punktów. 

11. Do etapu finałowego uczniowie przystępują z liczbą punktów stanowiącą 20% punktów 

zdobytych przez nich w 4 etapach poprzedzających FINAŁ. 

12. W FINALE uczniowie rozwiązują samodzielnie zadania (zgodnie z zasadą: jeden uczeń - 

jeden komputer) w określonym czasie. 

13. Zwycięzcą konkursu MULTIMEDIA zostanie uczeń, który otrzyma największą liczbę 

punktów będącą sumą punktów zdobytych w FINALE oraz punktów, z którymi uczeń 

przystąpił do  FINAŁU. 

14. Jury konkursu może również przyznać wyróżnienia. 

15. Terminy ukazywania się poszczególnych list z zadaniami: 

                                              

Etap 

Data ukazania się listy 

z zadaniami 

Ostatni dzień oddawania rozwiązań  

zadań 

1. - język polski  26 lutego 2018 godz. 8.00 4 marca 2018 godz. 24.00 

2. - przyroda 5 marca 2018 godz. 8.00 11 marca 2018 godz. 24.00 

3. – matematyka 12 marca 2018 godz. 8.00 18 marca 2018 godz. 24.00 

4. - historia 19 marca 2018 godz. 8.00 25 marca 2018 godz. 24.00 

FINAŁ 5 kwietnia 2018 o godz. 10.00  

  

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość książek z cyklu powieściowego Małgorzaty 

Musierowicz Jeżycjada. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie podpisanej przez rodziców zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania na stronie internetowej 
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http://spcisie.szkolnastrona.pl/, w zakładce MULTIMEDIA ). Dokument można przesłać w postaci 

skanu na adres cisiepracownia@wp.pl.    
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