
 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu organizowanego w ramach obchodów Dnia 

Bezpiecznego Internetu 2021 dla uczniów kl. I – VIII SP 

 

 

§ 1. Ustalenia podstawowe 

 

1. Konkurs dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej. 

2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli informatyki. 

3. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu infografiki - kl. II-VIII z zastosowaniem 

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W klasach pierwszych dopuszcza się 

wykonanie pracy plastycznej płaskiej, dowolną techniką. 

4. Ogłoszenie konkursu w dniu obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu: 09.02.2021 r. 

5. Czas trwania konkursu: 09.02.2021 - 05.03.2021. 

 

§ 2. Cele Konkursu 

 

1. Ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. 

2. Wyszukiwanie uczniów o wybitnych zdolnościach informatycznych oraz plastycznych. 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

4. Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego. 

5. Uwrażliwienie uczniów na właściwe zachowania w Internecie oraz promocja tych 

zachowań. 

 

§ 3. Organizacja Konkursu 

 

1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu infografiki lub pracy plastycznej (klasy I)  

na temat “Bezpieczny w Internecie”. Na plakacie należy umieścić temat: “Bezpieczny 

w Internecie”, co najmniej 3 hasła związane z bezpieczeństwem w internecie oraz 

reprezentujące je elementy graficzne (tekst - sformatowany, dopasowana wielkość 

i kolor czcionki, grafika - wykonana samodzielnie lub pobrana ze stron o wolnym 

dostępie, kolor strony). Format pracy A4. Należy rozplanować elementy, w taki sposób 



 

 
aby wypełnić w całości stronę. Praca wykonana w programie graficznym powinna mieć 

wymiary 2480 px na 3508px. Klasy ósme w programie PhotoFiltre nadają pracy format 

A4 (rozmiar papieru: 210 x 297 mm) o rozdzielczości 150 pikseli na cal. 

●  Uczniowie klas I - III wykonują pracę na zajęciach z wychowawcą,  

● Uczniowie klas IV - VIII wykonują samodzielnie w domu infografikę. Uczeń w swojej 

pracy łączy różne elementy w jeden obraz (tekst i grafika), 

- klasy IV- VII wykorzystując dowolny edytor tekstowy, np. Microsoft Word, dokumenty 

google lub program graficzny 

- klasy VIII wykorzystując PhotoFiltre,   

●   Nazwa pliku: klasa oraz imię i nazwisko. Dokument tekstowy należy zapisać jako pdf. 

W programie PhotoFiltre należy zapisać w formacie PFI (aby można było go edytować). 

Plik przesyłają uczniowie w formacie PFI, JPEG lub PNG. 

2. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne lub takie, co do których nie można ustalić 

autorstwa, z niepoprawną nazwą pliku nie będą oceniane. 

3. Pracę należy wysłać do swojego nauczyciela informatyki (kl. 4-8): 

a.ciemiecka@spjablonna.edu.pl,  

j.kalinowska@spjablonna.edu.pl, 

j.raczynska@spjablonna.edu.pl,  

4. Uczniowie klas I-III wykonują swoje prace na lekcji w określonym czasie. 

Wychowawcy umieszczą najlepsze prace na udostępnionym dysku współdzielnym, 

w folderze “Prace konkursowe”, wychowawcy kl. 1 przesyłają tam zdjęcia 5 

najlepszych prac. 

 

§ 4. Tematyka konkursu  

 

Tematyka konkursu jest zgodna z treścią podstawy programowej w szkole podstawowej. 

1. Konkurs został opracowany w oparciu o podstawę programową przedmiotu 

informatyka. 

2. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami określonymi 

w treściach podstawy programowej wraz z treściami rozszerzającymi. 

3. Zakres wymaganej wiedzy: 

a. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. 
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b. Komunikowanie się za pomocą komputera. 

c. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. 

d. Posługiwanie się programami: edytorem tekstu, edytorem grafiki, PhotoFiltre.  

e. Wykorzystywanie komputera oraz programów do poszerzania wiedzy. 

f. Zastosowanie komputera w życiu codziennym. 

g. Zagrożenia i ograniczenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu. 

h. Bezpieczne posługiwanie się Internetem. 

 

 

§ 5. Przebieg Konkursu 

 

1. Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Jabłonnie, którzy wyślą pracę w podanym terminie (do 05.03.2021).  

2. Po ocenieniu przez komisję konkursową, jego wyniki zostaną opublikowane na stronie 

szkoły i FB. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - 

VII oraz klasy VIII. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy, nagrody oraz dodatkową ocenę z przedmiotu 

informatyka. 

 


