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PROJEKT GAZETKI
słuchacze Studium Medycznego nr 1

Regulamin
Zadanie: Stworzyć indywidualnie, samodzielnie gazetkę o tematyce informatycznej (nowoczesne technologie,
technologia informacyjna). Informacje muszą być prawdziwe i aktualne.
Termin: 22 grudnia 2006r. godz. 23:59.
Jest to termin ostateczny (można oczywiście oddać wcześniej). Po tej dacie prace nie będą już przyjmowane1, bez względu na
okoliczności (matura próbna, popsuty komputer, choroba, nieobecność nauczyciela, błąd odczytu dysku, brak łączności internetowej
i wszelkie inne przyczyny)

Warunki techniczne: Praca powinna zostać stworzona na arkuszu A4 w taki sposób, aby po dwustronnym wydruku i
złożeniu otrzymać 4 strony A5 (patrz załącznik). Dozwolone formaty: *.doc, *.rtf, *.pdf, *.gif, *.jpg. Gazetka musi być
zapisana w jednym pliku.
Sposób oddania: Pracę należy oddać w formie elektronicznej (bez wydruku) poprzez wysłanie maila z tematem Gazetka
na adres gawelek@poczta.onet.pl umieszczając plik jako załącznik. Dane zawirusowane, nie dające się czytać nie będą
przyjmowane.
Należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia gazetki mailem
Objętość pracy: gazetka powinna zawierać minimum 5 „artykułów” oraz minimum 5000 znaków (bez spacji).
Źródła: Każdy artykuł musi mieć informację o dokładnym źródle wiadomości i grafiki (autor, dzieło, wydawnictwo stron;
jeśli Internet to np. http://adres.strony.pl/folder/plik.html a nie: www.onet.pl ). Wymagane są co najmniej dwa
opracowania własne (albo w 100% albo na podstawie źródła – przy czym w oryginale i w gazetce nie może powtórzyć się
dosłownie ani jedno zdanie).

Ocenianie:
Dyskwalifikację (czyli ocenę niedostateczną) otrzymuje słuchacz(ka), który spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:
− nie odda gazetki w ogóle lub odda ją po terminie
− przyśle gazetkę w więcej niż jednym pliku lub nie jako załącznik lub nie będzie to *.doc, *.rtf, *.pdf, *.gif, *.jpg
− umieści jakąkolwiek informację bez podania bardzo dokładnego źródła (nie dotyczy artykułów napisanych twórczo
„z głowy”)
− umieści informacje pojawiające się w pracach innych uczniów (plagiat, za autora uznawany jest ten kto odda pierwszy)
− nie umieści minimum dwóch własnych opracowań
− nie zachowa formatu (4 strony A5, na złożonym A4 – jak we wzorze) lub po złożeniu strony będą pomieszane
− nie umieści stopki redakcyjnej, a w niej imienia, nazwiska autora
Pozostałe prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

Umieszczenie większej liczby artykułów niż 5
Gdy liczba znaków (bez spacji) przekracza 5 000
Opracowanie tytułu gazetki
Zachowanie layoutu (stylu;
np. te same czcionki dla tytułów, treści, źródeł)
Sensowne opracowanie graficzne – nie za dużo (przerost formy nad
treścią, zapychanie pustych powierzchni) i nie za mało
Dodatkowe podziały strony na kolumny/wiersze wymuszone przez autora
(kolumny, sekcje, tabele)
Brak błędów merytorycznych, ortograficznych, składniowych
i edycyjnych

2 punkty za każdy ponadwymiarowy
(nie więcej niż 6 pkt)
3 punkty
1 punkt
2 punkty
2 punkty
1 pkt za każdy podział
(nie więcej niż 2 pkt.)
od 0 do 5 pkt.
od 0 do 2 pkt za każdy artykuł
(nie więcej niż 6 pkt)

Za każde sensowne, stuprocentowe opracowanie własne
Razem do zdobycia:
Ocenianie
Zdobyte punkty
0–6
7-13
14-20
21-27
1

27 punktów

Ocena
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

Będą brane pod uwagę w „sesji poprawkowej” – patrz strona 2

1

© 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek

PROJEKT GAZETKI („sesja poprawkowa”)
słuchacze Studium Medycznego nr 1

Regulamin
1. Osoby, o które zostały zdyskwalifikowane mają prawo poprawić projekt wg dotychczasowego
regulaminu. Nieprzekraczalny termin przysłania prac to 5 stycznia 2007 r., g.23:59.
2. Osoby, które i tym razem zostaną zdyskwalifikowane – otrzymują nieodwołalnie ocenę niedostateczną.
3. Osoby, które tym razem nie zostaną zdyskwalifikowane oceniane są według kryteriów:
Umieszczenie większej liczby artykułów niż 5
Gdy liczba znaków (bez spacji) przekracza 5 000
Opracowanie tytułu gazetki
Zachowanie layoutu (stylu;
np. te same czcionki dla tytułów, treści, źródeł)
Sensowne opracowanie graficzne – nie za dużo (przerost formy nad
treścią, zapychanie pustych powierzchni) i nie za mało
Dodatkowe podziały strony na kolumny/wiersze wymuszone przez
autora (kolumny, sekcje, tabele)
Brak błędów merytorycznych, ortograficznych, składniowych
i edycyjnych

2 punkty
2 punkty
1 pkt za każdy podział
(nie więcej niż 2 pkt.)
od 0 do 5 pkt.
od 0 do 2 pkt za każdy artykuł
(nie więcej niż 6 pkt)

Za każde sensowne, stuprocentowe opracowanie własne
Razem do zdobycia:

Ocenianie
Zdobyte punkty
0–9
10 – 19
20 – 27

2 punkty za każdy ponadwymiarowy
(nie więcej niż 6 pkt)
3 punkty
1 punkt

27 punktów

Ocena
dopuszczający
dostateczny
dobry
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