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1. Konkurs przeznaczony dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. 

2. Przedmiot konkursu: samodzielne przygotowanie elektronicznej pracy 

graficznej. pt. „Cztery pory roku. Pejzaż jesienny”. 

3. Cele konkursu: 

o rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; 

o kształtowanie umiejętności pracy z komputerowymi programami 

graficznymi. 

4. Temat konkursu: „Pejzaż jesienny”. 

5. Organizator konkursu: 

o Barbara Cieślak - nauczyciel informatyki. 

6. Warunki techniczne: 

o praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w dowolnym 

programie graficznym; 

o praca powinna mieć wymiary 800x600px lub 600x800px; 

o praca musi być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programach graficznych (rozszerzenia *.svg, *.jpg, 

*.gif, *.png, *xcf); 

o pliki należy nazwać własnym imieniem i nazwiskiem oraz klasą np. 

2cl_Jan_Kowalski. 

7. Miejsce i termin składania prac: 

o pliki graficzne należy przesłać do nauczyciela informatyki przez 

platformę MS Teams; 

o termin oddania prac: 19.03.2023 r. 

8. Kryteria oceny prac konkursowych: 

o prace powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający 

uwagę, charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu, ewentualny 

tekst powinien być napisany z zachowaniem poprawności językowej; 

o praca musi być wykonywana indywidualnie i samodzielnie;. 

o prace elektroniczne nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów 

cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. 



9. Kryteria oceny: 

o poziom artystyczny wykonanej pracy; 

o oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania, efekt 

wizualny, poprawność techniczna. 

10. Komisja konkursowa: nauczyciele informatyki oraz przedmiotów 

artystycznych. 

11. Nagrody: 

o laureaci konkursu otrzymają wysokie oceny cząstkowe za swoje projekty 

z przedmiotów informatycznych i/lub artystycznych; 

o autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę. 

12. Postanowienia końcowe:  

o przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu; 

o autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie; 

o jury ma prawo nie przyjąć do konkursu prac o tematyce lub formie 

niezgodnej z regulaminem konkursu; 

o nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

ich wykorzystanie w całości lub części; 

o wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 


