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REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEGO 
DLA KLAS V-VIII PUŁAWSKICH SZKOŁ PODSTAWOWYCH 

CZĘŚĆ II – PREZENTACJA W SWAY 
„Ułamki na co dzień” 

Cele: 
 popularyzacja matematyki, 
 zastosowanie matematyki w życiu codziennym, 
 doskonalenie umiejętności posługiwania się i wykorzystania technologii informatycznej jako 

środka przekazu, 
 rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej,  
 pobudzanie aktywności twórczej dzieci, 
 prezentacja dokonań uczniów na forum międzyszkolnym. 

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach 
ul. Legionu Puławskiego 8 
24-100 Puławy 
tmsp11pulawy@gmail.com 

Adresaci: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII puławskich szkół podstawowych. 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestniczenie szkoły w III MIĘDZYSZKOLNYM 
TURNIEJU MATEMATYCZNYM. 

Forma konkursu: 
Konkurs polega przygotowaniu prezentacji w Microsoft Office 365 w Sway, pt.: „Ułamki na co 
dzień”. 
 
Zasady konkursu: 

1. Każda szkoła zgłoszona do turnieju może przysłać jedną prezentację. 
2. Autorami prezentacji  mogą być co najwyżej 2 osoby (uczniowie). 
3. Prezentacja może zawierać co najwyżej 10 slajdów. 
4. Szkoła biorąca udział w tej części konkursu otrzymuje dodatkowe punkty do ogólnej 

punktacji turnieju. 
5. Wszystkie prace muszą być podpisane - w nazwie pliku: szkoła, a na ostatnim slajdzie 

prezentacji powinno znajdować się imię, nazwisko, klasa i szkoła osób, które przygotowały 
prezentację. 

6. Każda prezentacja powinna być wykonana według własnego pomysłu i nie może być 
powielaniem istniejących. 

7. Prezentacja nie powinna być prezentowana wcześniej w żadnym innym konkursie. 
8. W konkursie wezmą udziału prace spełniające warunki niniejszego regulaminu. 
9. Nadesłane prezentacje przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane ich 

autorom. 
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10. Powołane przez organizatorów jury przyzna punkty w tej części konkursu odpowiednio: 
najlepsza prezentacja 10p, kolejna 8p, następna 6p, pozostałe po 4p. Szkoły, które nie wezmą 
udziału w tej części otrzymują 0p. 

11. Decyzja jury jest ostateczna. 
12. Nadesłane prezentacje zostaną umieszczone na stronie szkoły w zakładce ORGANIZACJA/ 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY/III Edycja 2021/2022. 

Terminy: 
1. Prezentację należy przesłać na adres mailowy turnieju: tmsp11pulawy@gmail.com 

do 22 kwietnia 2021 r.  
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 maja 2022 r. podczas spotkania w SP11. 
3. Kryteria oceny prac: 
 zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, 
 poprawność formalna pracy, 
 oryginalność projektu, 
 stopień skuteczności oddziaływania na odbiorcę i jego emocje, 
 walory wizualne i edukacyjne. 

Ustalenia końcowe: 
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich oraz przepisów prawa. 
Osoby występujące w prezentacjach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i jego 
upublicznianie. 
Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie. 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Kontakt: tmsp11pulawy@gmail.com 
 
 
 

mailto:tmsp11pulawy@gmail.com

