
Regulamin
konkursu informatyczno – literackiego dla młodzieży klas VII  i VIII szkoły podstawowej oraz

klas gimnazjalnych  realizowanego w ramach programu „Cyfrowobezpieczni”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni” są nauczyciele języka polskiego
i informatyki.

II. Cele konkursu
 zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Sieci,
 zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w Internecie,
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz stosowanie zasad netykiety w Sieci,
 motywowanie uczniów uzdolnionych literacko do nauki, szczególnie do doskonalenia 

umiejętności redagowania rozprawki,
 uświadomienie młodzieży i rodzicom, jaką rolę w życiu młodego człowieka odgrywa 

współcześnie Sieć i jakie to niesie ze sobą zagrożenia,
 propagowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Sieci,
 zachęcanie do wykorzystywania bogactwa zasobów internetowych dla własnego rozwoju, 

nauki oraz rozwijania zainteresowań.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych oraz uczniów klas VII 
i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.

2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu 
konkursach. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście 
przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich.

3. Forma pracy:
 Zadaniem uczestników konkursu jest zredagowanie rozprawki na temat: „Jaki wpływ ma 

Internet na życie człowieka” Praca powinna zawierać min. 4 argumenty, odwołujące się do
własnych obserwacji oraz filmów, 

 Objętość pracy- ok. 250 słów,
 Forma podawcza- wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka 

Times New Roman w stopniu 12,
 Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich, jeżeli 

wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.

5. Prace należy dostarczyć Panu Jarosławowi Rosłonowskiemu do 31 stycznia 2019 roku.

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Szkoły.

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień
lub innych rozstrzygnięć konkursu.



3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

V. Kryteria oceniania rozprawki

1. Treść 
4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów

* praca odnosi się 
do problemu 
sformułowanego w 
temacie

* praca odnosi się 
do problemu 
sformułowanego w 
temacie 

* praca 
w przeważającej 
części odnosi się do 
problemu 
sformułowanego 
w temacie 

* praca jest luźno 
związana
z problemem 
sformułowanym w 
temacie 

* praca nie odnosi 
się do problemu 
sformułowanego 
w temacie lub  
praca nie zawiera 
argumentacji

* przedstawia 
stanowisko autora  

* przedstawia 
stanowisko autora  

* przedstawia 
stanowisko autora 

* przedstawia 
stanowisko autora  

* zawiera trafną 
i wnikliwą 
argumentację 
popartą 
przykładami  

* zawiera trafną 
argumentację 
popartą 
przykładami 

* zawiera częściowo 
trafną argumentację 
zilustrowaną 
przynajmniej jednym
przykładem 

* zawiera próbę 
argumentacji 

 

* zachowuje logikę
wywodu 
(podkreśloną 
segmentacją 
tekstu), w tym 
formułuje wniosek 

*w przeważającej 
części zachowuje 
logikę wywodu 

   

Uwaga: 
1. W pracy  krótszej  od  wyznaczonej  objętości  ocena  kompozycji,  stylu,  języka,  ortografii
i interpunkcji pozostaje na poziomie 0. 
2. Jeżeli  uczeń  pisze  pracę  niezgodną  z  poleceniem,  otrzymuje  0  punktów  również
w pozostałych kryteriach. 

2. Segmentacja tekstu 
1 punkt – zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja konsekwentna i celowa 
0 punktów – brak uporządkowania logicznego, segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji
 
3. Styl 
1 punkt – styl konsekwentny, dostosowany do wywodu argumentacyjnego; występują wyrażenia
zapewniające spójność tekstu i wyznaczające jego strukturę, podkreślające punkt widzenia autora
i słuszność przywołanych argumentów
0 punktów – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do wywodu argumentacyjnego
 



4. Język 
2  punkty –  dopuszczalne  4  błędy  (składniowe,  leksykalne,  frazeologiczne,  fleksyjne  lub
stylistyczne)
1 punkt – dopuszczalnych 5 błędów 
0 punktów – powyżej 5 błędów
 
5. Ortografia 
1 punkt – dopuszczalne 2 błędy  
0 punktów – powyżej 2 błędów  
  
6. Interpunkcja 
1 punkt – dopuszczalne 3 błędy
0 punktów – powyżej 3 błędów  
 
7. Zapis 
1 punkt – zapis zgodny z wymogami (interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman - 12)
0 punktów – niezgodny z wymogami

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 
uczestników konkursu.


