II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
MOTYWY LITERACKIE
POD PATRONATEM HONOROWYM

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach
Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej
w Bytomiu
Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych;
- poszerzanie wiedzy na temat motywów literackich;
- doskonalenie wypowiedzi ustnej w związku z egzaminem maturalnym z języka
polskiego.
Termin i procedura zgłaszania uczestników:
- konkurs odbędzie się 13 marca 2019 roku w auli ZSMS przy ul. Powstańców
Śląskich 2 w Bytomiu o godzinie 10.00;
- prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2019 roku pocztą elektroniczną pod
adres: izabela.chleborz@interia.pl; pierwszy slajd powinien zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna.
- osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Anna Rdes, mgr Izabela
Chleborz
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa
śląskiego.
2. Z każdej szkoły do konkursu może przystąpić 2 uczniów.
3. Prezentacja powinna składać się z 10 – 20 slajdów.
4. Uczeń wybiera do przedstawienia jeden z motywów : ojczyzna, patriotyzm,
miłość, dom, przyjaźń, matka, ojciec, śmierć, podróż, kobieta, rodzina, młodość,
bunt, przemijanie, cierpienie, samotność, władza, ogród, wędrowiec, wolność,
rycerz, szatan, wojna, zbrodnia) i przedstawia jego realizację w różnych tekstach
kultury (literatura, film, przedstawienie teatralne, malarstwo, rzeźba itp.)
5. Uczeń dokonuje samodzielnej, ustnej prezentacji swojej pracy w czasie 10 minut.
6. Ocenie podlegać będą:
• Meritum,

• Kompozycja prezentacji,
• Sposób wykonania prezentacji,
• Poziom pamięciowego opanowania prezentowanych treści.
7. Wyniki konkursu zostaną podane po zakończeniu wszystkich prezentacji.
8. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
9. Prezentacje powinny zostać wykonane wyłącznie w programie Powerpoint; aby
uniknąć problemów technicznych, ich działanie zostanie wcześniej sprawdzone.
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu konkursu pisemnej
zgody (opiekunów lub własnej w przypadku osoby pełnoletniej) na udostępnienie
wizerunku i danych osobowych na stronie internetowej szkoły organizującej
konkurs oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bytom.

