
KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

PIERWSZE WYZWANIE KONKURSOWE PROGRAMU „ BEZPIECZNIE TU I TAM” 

 

 

Jak wziąć udział w konkursie?  

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów i przekaż ją Wychowawcy. 

Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie:  bajki, opowiadania lub wierszyka -                  

w przypadku tematów numer 1 i 2 oraz wierszyka lub treści regulaminu - w przypadku tematu 

numer 3. 

 W każdym zadaniu konkursowym komisja szkolna wybiera spośród przekazanych prac, 10 

prac z klas I-III i 10 prac z klas IV-VI. Prace przesyłane są do organizatora konkursu, który  

nagradza 10 najlepszych prac wśród uczniów klas I-III oraz 10 najlepszych prac uczniów klas 

IV-VI . 

 

Na zwycięzców etapu ogólnopolskiego czekają atrakcyjne nagrody – tablety i gadżety 

elektroniczne za miejsca na podium oraz nagrody wyróżnienia za miejsca 4-10. 

 Powodzenia! 

Tematy zadania konkursowego. 

1. Wyobraź sobie, że przekroczyłeś czas korzystania z komputera wyznaczony przez rodziców                 

i dosłownie... wpadłeś/-łaś do internetu. Spróbuj się z niego wydostać. Napisz bajkę, krótkie 

opowiadanie lub wierszyk o tym, jakie przygody Cię tam spotkały, jak udało Ci się bezpiecznie 

wrócić do prawdziwego świata i co opowiedziałeś/-łaś rodzicom.  

2. Zły czarnoksiężnik wyłączył internet wszystkim dzieciom na świecie. Napisz krótkie 

opowiadanie lub wierszyk o tym jak zapukałeś/-łaś do jego drzwi i wymieniając wszystkie plusy 

korzystania z internetu, chciałeś/-łaś przekonać go do zmiany decyzji. Nie zapomnij napisać czy 

Ci się udało :) 

3. Wyobraź sobie, że założyłeś/-łaś z przyjaciółmi nowy portal społecznościowy dla dzieci. 

Reklamujecie się jako najbezpieczniejsze miejsce w internecie. Stwórz krótki, najlepiej 

rymowany, regulamin korzystania z Waszej strony. 

 

Jak oceniamy prace w etapie szkolnym oraz ogólnopolskim?  

1. W Zadaniach konkursowych uczniowie przygotowują̨ prace indywidualnie.  

2. W ramach Zadania konkursowego uczeń może zgłosić tylko jedną pracę, na jeden wybrany 

temat.  

3. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

4. Kryteria oceny prac na etapie szkolnym, jak i ogólnopolskim to:  zgodność pracy z tematem 

Zadania (wartości edukacyjne pracy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa online),  oryginalność 

i pomysłowość w przedstawieniu tematu,  walory językowe i innowacyjne. 
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