
Regulamin konkursu „Książka kucharska” 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 5 w łodzi, ul. Łęczycka 23. 

2. Adresat: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, klas I-VI. 

3. Termin składania prac upływa z dniem: 

• 15.01.2012 dla przepisów związanych z Bożym Narodzeniem, 

• 15.02.2012 dla przepisów typu obiady rodzinne, 

•  13.04.2012 dla przepisów związanych z Wielkanocą, rozstrzygnięcie konkursu i 

ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27.04.2012. 

4. Cele konkursu: 

• integracja uczniów, 

• przeciwdziałanie bierności, 

• uatrakcyjnienie działań wychowawczych, 

• promocja zdrowego stylu życia, 

• budowanie więzi rodzinnych, 

• podtrzymywanie i kultywowanie polskich tradycji. 

4. Ocena jury: 

 Ocena odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych I-III, IV-VI. 

5. Ocenie podlegają: 

• zgodność zestawów obiadowych z polską tradycją rodzinną i świąteczną: Wigilia, 

Boże Narodzenie, Wielkanoc, 

• oryginalność przepisów, 

• dokładny opis sposobu wykonania, 

• zamieszczona fotografia (własnego autorstwa) przedstawiająca daną potrawę lub 

rysunek. 

6. Zasady uczestnictwa: 

• konkurs jest dwuetapowy; klasowy i ogólnoszkolny 

• do klasowego etapu konkursu może przystąpić każdy uczeń lub zespół (maks. 3 

osobowy), który zna dobry przepis na: zdrowe, tradycyjne, polskie, rodzinne 

obiady (składające się z: zupa, drugie danie + surówka/sałatka/warzywa, kompot, 

deser) związane z polską tradycją rodzinną i świąteczną, 



• jeden uczeń może zgłosić tylko jeden przepis na zestaw obiadowy niezależnie od 

tego czy występuje w zespole czy indywidualnie, 

• forma przekazu; plik z zapisem cyfrowym na płycie (CD, CDR, DVD) oraz wydruk w 

formacie A4 wg szablonu zamieszczonego na stronie projektu Comenius: 

http://www.marciniak.edu.pl/projekt_comenius/pobieranie; załącznik nr 1 

Regulaminu zawiera opis korzystania z szablonu. 

• Prace papierowe oraz wersje elektroniczne na płycie (opisane imieniem i 

nazwiskiem uczestnika/ów) składać należy do koordynatora konkursu p. Jadwigi 

Tracz w kopercie z adnotacją: „Konkurs Książka Kucharska”. 

• wersje elektroniczne można wysyłać drogą mailową jako załącznik listu na adres 

trajad@wp.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/ów konkursu, klasy w 

treści maila, 

• w etapie szkolnym klasę reprezentują przepisy wyłonione w drodze eliminacji 

klasowych, klasa może zgłosić dowolną ilość przepisów. 

7. Nagrody: Jury przyzna nagrody za I miejsce - 5pkt, za II miejsce - 4pkt, za III - 3pkt, w 

każdej kategorii wiekowej. 

8. Od decyzji jury nie ma odwołań 



Załacznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Książka Kucharska” 

Opis korzystania z szablonu „Strona z przepisem” 

1. Pobranie szablonów 

Szablony stron do książki kucharskiej należy pobrać ze strony projektu: 

http://www.marciniak.edu.pl/projekt_comenius/pobieranie. Do wykonania pracy 

konkursowej potrzebne będą co najmniej 2 szablony: Strona tytułowa przepisów i Strona 

z przepisem. Po pobraniu pliku należy zapisać go jako szablon dokumentu programu Word na 

swoim komputerze i zamknąć dokument.  

2. Redagowanie stron do książki kucharskiej 

Przystępując do tworzenia kartki należy otworzyć program Word i wybrać polecenie 

Plik/Nowy. Z zaproponowanych szablonów należy wybrać nasz szablon – Strona tytułowa 

przepisu i utworzyć tytułową stronę własnego zestawu dań. Należy wypełnić pole 

z nazwiskami autorów pracy i zapisać dokument na swoim dysku. Następnie należy otworzyć 

nowy dokument używając szablonu Strona z przepisem, wypełnić go i zapisać na swoim 

dysku. Za każdym razem, gdy zaczynasz nową stronę Książki kucharskiej powtarzasz czynność 

otwierania nowego pliku za pomocą szablonu Strona z przepisem.  

3. Opis szablonu Strona z przepisem 

W tym szablonie określony został układ graficzny dokumentu zawierający: 

a. Wymagane pola do zaprezentowania własnego przepisu: 

• nazwę potrawy – gdzie wprowadzamy własną nazwę potrawy, 

• składniki – gdzie wymieniamy składniki i ich ilości,  

• sposób przyrządzenia – gdzie wprowadzamy własny opis przyrządzania, jeśli 

potrzebujemy więcej miejsca, należy zastosować szablon do kontynuacji opisu 

i wydrukować kartkę z przepisem dwustronnie, 

• miejsce na osadzenie własnej grafiki, w postaci wykonanego samodzielnie zdjęcia 

lub rysunku potrawy. 

b. Nagłówek i stopkę dokumentu z informacjami, których nie należy zmieniać. 

c. Elementy ozdobne w postaci kanwy rysunku, pola tekstowego i wypełnienia pola 

tekstowego (elementy w kolorze jasny fiolet). Kolorystykę tych elementów można 

zmieniać, podobnie jak i kąt nachylenia obrazka w stosunku do jego kanwy. 

4. Informacje uzupełniające 



Z prac konkursowych powstanie jedna Książka kucharska o prawie identycznym układzie 

stron, dlatego nie należy zmieniać kroju czcionki. Można zmienić tylko jej kolor dostosowując 

go do koloru zastosowanego w kanwie pola tekstowego i obrazka. Ewentualnie można 

zmienić rozmiar czcionki w polu z nazwą potrawy, jeśli jest ona bardzo długa. W przypadku 

problemów w obsłudze szablonu należy kontaktować się z nauczycielem informatyki – 

p. Anną Marciniak. 

 
 


