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Stwórz grę 
w programie
Scratch   

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie 
Programowania w Scratchu. 

Tematem konkursu jest przygotowanie gry na podstawie “Legendy o wieży 
zamkowej”. Główną ideą konkursu jest promowanie umiejętności 
programistycznych wśród młodych ludzi. 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu. Biblioteka 
szkolna, ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim 

Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą 
publikowane na stronie internetowej szkoły spwzaborzu.pl

Termin: 

19.10.2020 r. do 23.10.2020 r. 

Adresaci konkursu: 

Konkurs prowadzony jest dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Zaborzu

Cele konkursu: 
● popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych, 
● rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, 
● rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów, 
● kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego), 
● dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć, 
● nabycie umiejętności czytania tekstu literackiego ze zrozumieniem
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Zasady: 

1.Tematem konkursu jest gra na podstawie “Legendy o wieży zamkowej”, 
opracowanej przez Leszka Żak. 

2.Treść legendy jest dostępna na stronie: 
https://www.powiat.oswiecim.pl/legendy/legenda-o-wiezy-zamkowej/

3.Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch. 

4.Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą 
wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub 
dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”). 

5.Gra powinna się rozgrywać w jednej lub w większej ilości scen. 

6.Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub 
nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu. 

7.Gra powinna mieć ograniczenie czasowe – maksymalnie 3 minutowy limit czasu 
przeznaczony na zakończenie gry. 

8.Musi być dokończona i działająca. 

9.Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, 
wulgaryzmów, aktów przemocy itp. 

10.Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące 
elementy:  

● zgodne z zasadami uruchomienie gry,  
● wstęp do gry,  
● obecność i czytelność instrukcji,  
● pomysłowość i oryginalność,  
● umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych 

bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie 
niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),  

● posiadanie ograniczenie czasowego,  
● możliwość ponownego przejścia gry,  
● sposób zakończenia gry. 

11.Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.
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Aby móc brać udział w konkursie Uczestnik musi zgłosić swoją pracę w 
terminie od 19.10.2020 do 23.10.2020 r. w Bibliotece szkolnej, w wybrany 
przez siebie sposób:  

● przesłać elektronicznie na adres: bibliotekaspzaborze@gmail.com, 
● przesłać link do pobrania pracy umieszczonej na stronie www.scratch.mit.edu 

na adres: bibliotekaspzaborze@gmail.com, 
● zapisane na płycie CD, 
● złożyć osobiście na dowolnym nośniku,
● przedstawić grę w Bibliotece szkolnej lub na lekcji Informatyki. 

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Konkursu. 

13.Ogłoszenie wyników nastąpi 26.10.2020 r. od godz. 12.00 w Bibliotece 
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły spwzaborzu.pl 

14.Spośród przedstawionych prac zostanie wyłoniona 1 praca zwycięska oraz 2 
prace wyróżnione. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich 
poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Zakodowane 
legendy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że z o s t a ł a m / e m p o i n f o r m o w a n a / y o przysługującym 
mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”. 
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie 
będą udostępnione podmiotom trzecim. 
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora - 
Biblioteki oraz na stronie internetowej spwzaborzu.pl. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego 
regulaminu i wprowadzania w nim zmian, o których poinformuje na stronie 
spwzaborzu.pl. 
6. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Szkoła 
Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu zastrzega sobie prawo do 
odwołania gry lub przeniesienia na inny termin.

http://www.scratch.mit.edu/
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