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Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu
Nazwa imprezy: międzyszkolny konkurs na stworzenie planszowej gry edukacyjnej, 
dotyczącej postaci i dokonań Mikołaja Kopernika
Termin: 22.03.2017 r.
Wiek odbiorców: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Grudziądza
Opis:  konkurs  jest  dwuetapowy.  W pierwszym  etapie  prezentowane  i  oceniane  są  prace
uczniów,  następnie  w  przerwie  dzieci  wykorzystują  zaprojektowane  gry  w  praktyce.  W
drugim  etapie  rozwiązują  zadania  o  charakterze  szaradziarskim  i  wiedzowym,  dotyczące
postaci i dokonań Mikołaja Kopernika.

Regulamin międzyszkolnego konkursu
na stworzenie planszowej gry edukacyjnej,

dotyczącej postaci i dokonań Mikołaja Kopernika

I Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat postaci i działalności 
Mikołaja Kopernika.

2. Rozbudzanie zainteresowania historią miasta i regionu oraz astronomią.
3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy z zakresu historii i 

astronomii oraz popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika. 
4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności artystycznych dziecka. 
5. Wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry. 

II Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VI szkół podstawowych Grudziądza.
2. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap polega na prezentacji i ocenie 

przez komisję konkursową przygotowanych wcześniej gier planszowych, drugi ma 
charakter szaradziarsko-wiedzowy.

3. Każdą szkołę reprezentuje 4-osobowa drużyna uczniów klas IV-VI, którzy 
przygotowują i przedstawiają jedną grę planszową.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie edukacyjnej gry planszowej dla 
minimum 4 osób, dotyczącej postaci i działalności Mikołaja Kopernika.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Minimalny format planszy do gry – A3, dowolna technika 2D (płaska). 
7. Gra powinna być zaopatrzona w niezbędne do jej użytkowania pionki, kostki, karty z 

pytaniami itp. akcesoria oraz spisane w formie instrukcji zasady gry.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania prac na następujących polach eksploatacji: publikowania w internecie 
oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 



elektroniczne, optyczne, wprowadzenie do pamięci komputera), a także 
zaprezentowania i praktycznego wykorzystania prac podczas konkursu. 

9. Osoby prezentujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

10. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po wręczeniu nagród. 

III Ocena prac konkursowych

1. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdzie nauczyciel, 
reprezentujący organizatora – Szkołę Podstawową nr 5 w Grudziądzu oraz 2 
opiekunów drużyn konkursowych, wyłonionych drogą losowania.

2. Prace będą prezentowane komisji konkursowej podczas konkursu przez ich twórców 
4-osobowe drużyny uczniów.

3. Decyzje komisji są ostateczne.
4. Kryteria oceny prac:

 pomysłowość i kreatywność w przedstawieniu tematu
 przejrzystość zasad gry
 estetyka wykonania pracy
 walory edukacyjne gry

      5. Komisja konkursowa przydziela w każdym kryterium punkty, w zakresie od 1                
(minimum) do 5 (maksimum).

IV Drugi etap konkursu o charakterze szaradziarsko-wiedzowym

1. Drużyny uczniów, reprezentujące szkoły, rozwiązują zestawy zadań o 
charakterze szaradziarskim (szarad, rebusów, krzyżówek, zagadek itp.), 
dotyczących postaci i działalności Mikołaja Kopernika, przygotowanych przez 
organizatora konkursu.

2. Rozwiązanie każdego zadania jest punktowane według czytelnego i 
przejrzystego klucza, udostępnionego przed drugim etapem konkursu komisji 
konkursowej.

3. Komisja konkursowa sprawdza rozwiązania, przydziela punkty i je podlicza.
4. Do uzyskanego w drugim etapie konkursu wyniku punktowego doliczana jest 

ilość punktów, uzyskanych w pierwszym etapie. Na tej drodze wyłonieni 
zostają zwycięzcy.

5. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody rzeczowe.


