
Regulamin Konkursu Szkolnego  

„Polski ZŁOTY ma 100 lat” 

 
Projekt realizowany przy współpracy z NBP  

w ramach konkursu grantowego 

 

Adresaci konkursu: uczniowie klas VIa, VIb Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zbludowicach. 

Czas trwania konkursu: 10.01.2020r. – 17.02.2020r. 

Cele konkursu: 

• zapoznanie uczniów z pojęciem waluty narodowej w oparciu o polskiego złotego  

i popularyzacja wiedzy na temat historii złotego,  jako jednostki monetarnej 

ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś, 

• rozwijanie u młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach 

świadomości patriotycznej, wzmacnianie tożsamości narodowej. 

 

Zasady konkursu: 

Uczniowie w okresie od 13 stycznia do 27 stycznia indywidualnie zapoznają się z materiałami 

źródłowymi na temat historii polskiego złotego,  załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

„Polski ZŁOTY ma 100 lat”.  

Zadaniem uczniów klas VIa, VIb będzie wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Polski 

ZŁOTY ma sto lat!” w programie Microsoft PowerPoint lub Movie Maker, zawierającej 

maksymalnie 20 slajdów.  

Każdy uczeń, który weźmie udział w konkursie może wykonać tylko jedną pracę 

konkursową. Prezentacje  przygotowane na konkurs należy nagrać na płytkę DVD, podpisać 

swoimi danymi: imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły, złożyć do dnia 14 lutego 

2020r. do wychowawców klas. 

Komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły, nauczyciele: historii, informatyki, 

plastyki, dokonają oceny prac w dniu 17.02.2020r. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają 

pieniężne bony podarunkowe. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

Prezentacje multimedialne zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

− zgodność z tematem i regulaminem konkursu, 

− poprawność merytoryczna, 

− bogactwo zamieszczonych treści i materiałów,  

− oryginalność i innowacyjność, 

− przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji: szata graficzna, poprawność 

techniczna i językowa, 

− informacja o wykorzystanych materiałach źródłowych, stronach internetowych. 

 

Nagrody dla uczniów: 

1. Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 300zł. 

2. Nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 250zł. 

3. Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 200zł. 

  



Załącznik nr 1 

 

 

Materiały źródłowe przygotowujące uczniów klas VIa, VIb 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach  

do Konkursu Szkolnego  

„Polski ZŁOTY ma 100 lat” 

 

1. Artykułzamieszczony na stronie NBP, Od marek po "królewskie" złote. 

Polski pieniądz papierowy w XX wieku 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-marek-po-krolewskie-

zlote.-polski-pieniadz-papierowy-w-xx-wieku 

 

 

2. Artykuł zamieszczony na stronie NBP, Denominacja złotego, czyli jak 

przestaliśmy być "milionerami" 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/denominacja-zlotego,-

czyli-jak-przestalismy-byc-milionerami 

 

3. Artykuł zamieszczony na stronie  

https://goldenmark.com/pl/mysaver/0197-historia-waluty-polskiej-cz-iv-xx-

wiek/ 

 

4. Film edukacyjny: „Historia polskiej waluty” udostępniony przez NBP, 

zaprezentowany uczniom w ramach godziny z wychowawcą.  

 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-marek-po-krolewskie-zlote.-polski-pieniadz-papierowy-w-xx-wieku
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-marek-po-krolewskie-zlote.-polski-pieniadz-papierowy-w-xx-wieku
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/denominacja-zlotego,-czyli-jak-przestalismy-byc-milionerami
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/denominacja-zlotego,-czyli-jak-przestalismy-byc-milionerami
https://goldenmark.com/pl/mysaver/0197-historia-waluty-polskiej-cz-iv-xx-wiek/
https://goldenmark.com/pl/mysaver/0197-historia-waluty-polskiej-cz-iv-xx-wiek/
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