
Wytyczne dotyczące II etapu 

 

Forma pracy konkursowej 

  

1. Projekty prac konkursowych należy przesłać  na  adres e-mail zawodowygps@wp.pl 

2. Prezentacja powinna być zapisana w formacie  o rozszerzeniu (.odp) umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programie Power Point lub w programie Libre Office, prezentacja powinna być 

przesłana jako załącznik do wiadomości o rozmiarze nie przekraczającym 100 MB. 

3. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. 

4. W prezentacji  na stronie tytułowej należy umieścić: 

- imię i nazwisko ucznia wykonującego pracę, 

- nazwę szkoły,   

- imię i nazwisko opiekuna szkolnego. 

5. Prezentacja może zawierać maksymalnie 30 slajdów. 

6. Termin składania prac konkursowych do 14.01.2022r. 

7.  Prace konkursowe niespełniające wymagań regulaminu konkursu lub nadesłane po upływie 

terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji. 

8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 

9. Prace nadesłane na konkurs mogą zostać  wykorzystywane  przez Organizatora w działaniach 

informacyjno – edukacyjnych. 

10. Plik prezentacji powinien być  zatytułowany imieniem i nazwiskiem ucznia oraz branżą której 

dotyczy np. Jan Kowalski branża budowlana.odp. 

    

Kryteria oceny prac konkursowych 

  

1. Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu. 

 2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

 3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 4. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

 5. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu ( zdjęcia, podkład muzyczny, filmiki 

itp.)  użyta grafika, szata graficzna. 

 6. Ogólne wrażenie estetyczne, efekt wizualny. 
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Tematy prezentacji konkursowych 

Branża gastronomiczna  „Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach - funkcje w organizmie, skutki 

niedoboru i nadmiaru,  źródła witamin." 

 Branża handlowa „Charakterystyka klientów - typy klientów." 

 Branża weterynaryjna „Pielęgnacja psów.” Wytyczne: Krótko scharakteryzuj wybraną przez siebie 

rasę psa. Opisz zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u wybranej rasy (pielęgnacja uszu, 

oczu, zębów, kąpiel, strzyżenie, obcinanie pazurków, znakowanie) oraz opiekę nad psem (żywienie, 

niezbędne akcesoria). Zwróć szczególną uwagę na wykorzystywany do tych zabiegów  sprzęt oraz 

narzędzia. Ocenie będzie podlegać również opracowanie graficzne zadania. 

 Branża ekonomiczna „Inflacja i jej wpływ na gospodarkę.” Wytyczne: Definicja, przyczyny, skutki, 

rodzaje, miary inflacji. Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym oraz na wykresie rocznej stopy inflacji 

w Polsce w latach 2017-2020 wraz z interpretacją i wnioskami. 

 Branża rachunkowa  „Bezrobocie i jego wpływ na gospodarkę.” Wytyczne: Definicja, przyczyny, 

skutki, rodzaje, pomiar bezrobocia, metody walki z bezrobociem. Przedstawienie w ujęciu 

tabelarycznym oraz na wykresie rocznej stopy bezrobocia w Polsce w latach 2017-2020 wraz z 

interpretacją i wnioskami. 

 Branża budowlana „Nowoczesne materiały używane w budownictwie w ciągu ostatnich 10 lat. 

Zastosowanie wraz z technologią.” 

 Branża geodezyjna „Mapa zasadnicza - najważniejsza mapa kraju.” 

 Branża hotelarska  „Nowoczesne hotelarstwo, a ekologia.” 

 

 


