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I. Cele konkursu: 

1. Propagowanie sztuki. 

2. Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych 

oraz uzasadniania własnych wyborów. 

3. Rozwijanie talentów artystycznych. 

4. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów. 

5. Budzenie szacunku dla tradycji i kultury. 
 

II. Zasady organizacji konkursu: 

1. Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych.  

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: klasy: 4-6 oraz klasy: 7-8. 

4. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie. 

5. Temat konkursu to osoba/postać, która jest dla autora autorytetem, wzorem do 

naśladowania, „bohaterem” (może to być osoba z rodziny, osoba publiczna lub postać 

fikcyjna, czyli bohater książki, filmu, komiksu). 

6. Zadania dla uczestnika: przygotowanie dwóch prac – literackiej i plastycznej.    

a) Wytyczne odnośnie prac literackich: 

• tekst, zatytułowany oraz podpisany (imię, nazwisko, klasa) powinien być 

wydrukowany na kartce/kartkach A4, czcionka: Times New Roman, wielkość 

czcionki: 12, interlinia: 1,5 

• tekst obejmować powinien od 150 do 200 słów 

• charakterystyka powinna być zatytułowana, zawierać przedstawienie 

osoby/postaci (informację, kim jest wybrana), opis cech osobowości                                 

i charakteru oraz zdolności/umiejętności i dokonań/działań wybranego 

„bohatera”, a także - uzasadnienie wyboru danej osoby/postaci. 

b) Wytyczne odnośnie prac plastycznych: 

• praca zatytułowana i podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) 

• format prac: A3 (kartka SZTYWNA - z bloku technicznego lub bristol) 



• technika: płaska (np. malarstwo, pastele, kredki, kolaż) 

• kolorystyka: praca powinna być kolorowa 

• typ pracy: portret  

• styl pracy: pop-art (patrz A.Warchol, R. Lichtenstein; grafika, styl komiksowy). 

7. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w dwóch kategoriach: klasy 4-6, klasy 7-8. 

8. Ocena prac 

a) Prace literackie oceniane będą w skali 0-10 pkt. według następujących 

kryteriów: 

• pomysł i styl 

• umiejętność argumentowania  

• poprawność stylistyczna i językowa. 

b) Prace plastyczne oceniane będą w skali 0-10 pkt. Według następujących 

kryteriów: 

• staranność wykonania 

• bogata kolorystyka 

• pomysłowość 

• samodzielność wykonania. 

9. W skład Komisji konkursowej wchodzą: p. Anna Kielar, p. Beata Zacios, p. Maja 

Czepurko oraz p. Agnieszka Pajęcka. 

10. Postanowienia końcowe: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji 

uczestników z powodu dostarczenia pracy niezgodnej z tematem lub niesamodzielnej, 

dostarczenia plagiatu lub częściowego plagiatu, dostarczenia kopii cudzej pracy 

plastycznej lub pracy wzorowanej na innej.    
 

III. Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Prace należy dostarczyć paniom: A.Kielar lub M.Czepurko  

w terminie do dn. 06.05.2022 r. 

2. Laureatami konkursu zostaną dwie osoby, każda w swojej kategorii: klasy: 4-6 oraz 

klasy: 7-8.  

3. Wyróżnienia zostaną przyznane kolejnym dwóm osobom z każdej kategorii. 

4. Nagrody: materiały plastyczne oraz papiernicze.   

 

Autorki konkursu: A. Kielar oraz M.Czepurko 

Rzeszów, dnia 06.04 2022 r. 


