
REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

 

XII edycji Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi” 

 przebiegającej pod hasłem: „Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego 

człowieka” 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch  kategoriach: 

- uczniowie szkół podstawowych - klas IV-VI; 

- uczniowie szkół podstawowych – klas VII- VIII. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu  mają do wyboru wykonanie: 

A. prezentacji multimedialnej- maksymalnie 20 slajdów; wykonana w programie PowerPoint 

Microsoft Office; czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut; wszystkie potrzebne 

pliki powinny być umieszczone na płycie CD. 

B. filmu  z rozszerzeniem AVI - czas trwania filmu nie powinien przekraczać 15 minut, wszystkie 

potrzebne pliki powinny być umieszczone na płycie CD lub DVD. 

2. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować życie, działalność i duchowość Prymasa 

Tysiąclecia i odnosić się do hasła przewodniego konkursu: „Myśli Prymasa Tysiąclecia 

drogowskazami do świętości współczesnego człowieka”. Prace takie powinny być autoryzowane 

 i zawierać zgodę na rozpowszechnianie  przedstawionego w filmie wizerunku. 

3. Prace konkursowe powinny zawierać  następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia  

oraz nauczyciela - opiekuna, nazwa i adres i adres e-mail  oraz telefon szkoły. Koperta z płytą CD 

lub DVD powinna być również opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem szkoły. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody  

przez autorów i opiekunów na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac w celach 

edukacyjnych przez publiczne odtworzenie oraz rozpowszechnienie na nośnikach CD lub DVD. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Członkowie Kapituły Konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje multimedialne, będą brać  

pod uwagę: 

- wartość merytoryczną pracy, 

- sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu), 

- oryginalność (atrakcyjność) pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy  

    (m. in. animacje, eksperymenty, zdjęcia, filmy, komentarz słowny, fabuła), 

- stronę artystyczną pracy, 

- techniczną jakość pracy, 

- koncepcję metodyczną dostosowaną do danego poziomu edukacyjnego. 

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC 

1. Zgłoszenia do konkursu  należy przesłać do 8 kwietnia 2020 roku drogą mailową na adres:  

kglolomza@wp.pl  lub listownie na adres szkoły podany poniżej. 

2. Prace na opisanej płycie DVD lub CD (w formacie PowerPoint)  wraz z wydrukiem slajdów 

należy nadesłać najpóźniej do dnia 8 maja 2020  roku na adres: 

Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12, 18-400 Łomża  

  z dopiskiem na kopercie: KONKURS MULTIMEDIALNY  

 

 

 

mailto:kglolomza@wp.pl


 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

XII edycji Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi” 

 przebiegającej pod hasłem: „Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego 

człowieka” 

 

           Konkurs literacki odbywać się będzie w dwóch kategoriach: 

 - uczniowie szkół podstawowych - klas IV-VI; 

- uczniowie szkół podstawowych – klas VII- VIII. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy tworzą tekst poetycki lub prozatorski, którego tematyka wpisuje się w hasło przewodnie  

konkursu: „Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego człowieka”.  

W swoich pracach uczniowie mogą odnieść się do wskazanych poniżej myśli Sługi Bożego 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub innych wybranych przez siebie. 

Myśli Prymasa Tysiąclecia: 

Ludzie mówią „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej- „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, 

 a miłość trwa. 

Dobre czyny rodzą w duszy światłość. 

Chrońmy się pogardy dla człowieka, bo to jest człowiek, aż… człowiek! 

2. Prace należy napisać komputerowo, czcionką 12, interlinia 1,5. 

3. Objętość pracy nie może przekroczyć 3 stron formatu A4. 

4. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa,  

adres i adres e-mail szkoły, imię i nazwisko opiekuna.   

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez autorów 

i opiekunów na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac w celach edukacyjnych  

przez publiczne ich odczytanie oraz rozpowszechnienie na nośnikach CD. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Kapituła Konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną 

i interpunkcyjną, kompozycję pracy. 

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC 

1. Zgłoszenia do konkursu  należy przesłać do 8 kwietnia 2020 roku drogą mailową na adres:  

kglolomza@wp.pl  lub listownie na adres szkoły podany poniżej. 

2. Prace należy przesłać do 8 maja 2020 roku na adres: 

                Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Sadowa12, 18-400 Łomża  

z dopiskiem - KONKURS LITERACKI 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNYEGO 

 

XII edycji Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi” 

przebiegającej pod hasłem: „Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego 

człowieka” 

Konkurs plastyczny odbywać się będzie w dwóch kategoriach: 

- uczniowie szkół podstawowych - klas IV-VI; 

- uczniowie szkół podstawowych – klas VII- VIII. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy tworzą pracę plastyczną, której tematyka wpisuje się w hasło przewodnie  

konkursu: „Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego człowieka”.  

W swoich pracach uczniowie mogą odnieść się do wskazanych poniżej myśli Sługi Bożego 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub innych wybranych przez siebie. 

Myśli Prymasa Tysiąclecia: 

Ludzie mówią „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej- „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, 

 a miłość trwa. 

Dobre czyny rodzą w duszy światłość. 

Chrońmy się pogardy dla człowieka, bo to jest człowiek, aż… człowiek! 

2. Technika dowolna ( malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane). 

3. Format prac: A3. 

4. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

5. Prace powinny być podpisane na odwrocie według wzoru:  

imię i nazwisko, klasa, nazwa, adres i adres e-mail szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez autorów  

i opiekunów na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac w celach edukacyjnych 

 przez publiczne odtworzenie oraz rozpowszechnienie na nośnikach CD. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

Kapituła Konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę: 

 oryginalność ujęcia tematu;  

 sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu); 

 estetykę i staranność wykonania pracy; 

 wartość artystyczną. 

 

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC 

 

1. Zgłoszenia do konkursu  należy przesłać do 8 kwietnia 2020 roku drogą mailową na adres:  

kglolomza@wp.pl  lub listownie na adres szkoły podany poniżej. 

2. Prace należy przesłać do 8 maja 2020 r. na  adres:  

Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12, 18-400 

Łomża   z dopiskiem- KONKURS PLASTYCZNY 

mailto:kglolomza@wp.pl

