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SZKOLNY KONKURS REGIONALNY

Łódzcy fabrykanci - Ludwik Geyer, Traugott Grohmann,

Karol Scheibler, Izeael Poznański i ich wkład w rozwój

miasta.

I. CELE KONKURSU

- pogłębienie wiedzy o własnym mieście i upowszechnienie informacji
nt.: pozostawionego dziedzictwa twórców XIX- wiecznej Łodzi przemysłowej,

- kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń,
- kształcenie umiejętności korzystania z różnychźródeł informacji,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie

II. SPOSÓB PRACY

W konkursie biorą udział drużyny 3-4 osobowe.

III. ZADANIA DLA UCZNIÓW

Zadaniem każdej grupy jest:
a) wykonać album o jednym z wyżej wymienionych fabrykantów wg załączonej

instrukcji dla uczniów (załącznik nr 1)
b) przygotować prezentację pracy na forum szkoły wg załączonej instrukcji dla

uczniów (załącznik nr 2)

IV. CZAS TRWANIA PRACY

Na wykonanie albumu drużyna ma trzy miesiące.



V. SPOSÓB OCENIANIA

Drużyny zostaną ocenione przez jury w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły,
organizatorzy, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, nauczyciel historii,
geografii, języka polskiego, sztuki.
Ocenie podlegają1:
- wykonany album
- prezentacja pracy na forum szkoły
Za album drużyna może zdobyć maksymalnie 24 punkty, a za jego prezentację 100
punktów. Zwycięzcą zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po
dwóch konkurencjach.

1
wg arkuszy oceny opracowanych na podstawie pracy
Mikina A, Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów?. Oficyna wydawnicza „Impuls”.
Kraków. 2001



Załącznik nr 1

Album ma mieć format A4 i zawierać następujące elementy:
- stronę tytułową
- spis treści
- informacje ożyciu fabrykanta i jego działalności na terenie Łodzi
- fotografie, szkice, rysunki, zdjęcia obiektów pozostawionych przez fabrykantów
(wille, pałace, fabryki, szpitale, osiedla robotnicze, itp.)
- informacje, jaką dziś pełnią funkcję pozostawione obiekty?
- mapę (mapy) przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych obiektów
- bibliografię



Załącznik nr 2

Przeprowadzając prezentację należy zwrócić uwagę na to, by:
- mówić wyraźnie
- przedstawić grupę oraz temat, nad którym pracowano
- zainteresować słuchaczy i jednocześnie przedstawić wyniki swojej pracy
- dobrze korzystać z przygotowanych materiałów
- korzystać z pomocy wizualnych
- zaangażować wszystkich członków grupy
- zmieścić się w wyznaczonym czasie (10-15minut)
- wyraźnie zakończyć prezentację
- dobrze odpowiedzieć na stawiane pytania



ARKUSZ OCENY ALBUMU

Lp. Kryterium Stopień spełnienia kryterium Punkty
max

Punkty
otrzymane

1. Inicjatywa
w poszukiwaniu
i doborze informacji

co najmniej 4 różnorodneźródła

3 różnorodneźródła

2 różnorodneźródła

brak zróżnicowanychźródeł

3

2

1

0

2. Umiejętność doboru
i selekcji informacji

samodzielny dobór i selekcja
informacji

samodzielny dobór informacji,
selekcja informacji według
wskazówek nauczyciela

dobór i selekcja informacji według
wskazówek nauczyciela

trudności w wykorzystaniu sugestii
nauczyciela doyuczących doboru i
selekcji informacji

3

2

1

0

3. Estetyka pracy
(albumu)

układ graficzny pracy
(akapity,nagłówki,tytuły numeracja
stron,rozmieszczenie tekstu na
stronie)

poprawność ortograficzna

poprawność gramatyczna i
stylistyczna

wyraźna pisownia, ewentualnie
wydruk komputerowt

wykonanie elementów graficznych

estetyka pracy

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
4. Formalne elementy

pracy (albumu)
praca zawiera wszystkie elementy
zawarte w regulaminie

brak 1 elementu

brak 2 elementów

3

2

1



brak 3 i więcej elementów 0
5. Logika układu treści praca spójna i logiczna

małe uchybienia w logice i
spójności pracy

znaczne braki w logice i spójności
pracy nie przeszkadzające w
zrozumieniu zamysłów autorów

braki w logice i spójności nie
pozwalają na zrozumienie pracy

3

2

1

0

6. Zawartość
merytoryczna pracy

praca nie zawiera błędów i
wyczerpuje temat

praca nie zawiera błędów, ale nie
wyczerpuje tematu

praca zawiera mało istotne błędy
merytoryczne

praca zawiera istotne błędy
merytoryczne

6

4

2

0

7. Użycie właściwej
terminologii

wykonawcy pracy sprawnie
posługują się fachową,
specjalistyczną terminologią

właściwie wykorzystują
podstawową terminologię

w małym stopniu wykorzystują
właściwą terminologię

popełniają błędy świadczące o
braku zrozumienia używanej
terminologii

3

2

1

0

Razem punkty Max
24



ARKUSZ OCENY PREZENTACJI ALBUMU

Lp. Kryterium Punkty do
uzyskania

Punkty
uzyskane

I Dobór informacji do prezentacji
1. Zgodność merytoryczna z tematem pracy 10
2. Używanie właściwej terminologii 10
3. Poprawność językowa 10
4. Bogactwo słownictwa 10

II Logika układu prezentacji
1. Wstęp (wprowadzenie do prezentacji) 2,5
2. Przedstawienie pracy 2,5
3. Przedstawienie wniosków 2,5
4. Zakończenie prezentacji 2,5

III Płynność prezentacji
1. Zwartość wypowiedzi 2,5
2. Ciągłość myśli i w ątków 2,5
3. Uporządkowanie przekazu 2,5
4. Akcentowanie najważniejszych elementów

prezentacji
2,5

IV Tempo prezentacji
1. Przestrzeganie wyznaczonego czasu 2,5
2. Utrzymanie tempa prezentacji 2,5

V Wykorzystanieśrodków wspomagających
prezentację

1. Różnorodność środków 5
2. Uzasadnienie użycia środków 5

VI Profesjonalizm w zakresie zagadnień

objętych tematem pracy
1. Umiejętność doboru własnych poglądów 5
2. Odpowiedzi na pytania dodatkowe 5

VII Prezentacja zespołowa
1. Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w

prezentację
10

VIII Umiej ętność samooceny
1. Trafność samooceny 5

Razem


