
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU  
LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Słowami i obrazami malowane…” 

 
I.    Wstęp 
 
Organizatorem II edycji konkursu Literacko-plastycznego                    
„SŁOWAMI I OBRAZAMI MALOWANE …” dla uczniów                                 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 W WARSZAWIE 
 
II. Cele konkursu  

 
- Zachęcanie uczniów do tworzenia różnorodnych form wypowiedzi. 
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej. 
- Kształtowanie ekspresji plastycznej. 
- Rozwijanie zainteresowań humanistycznych. 
- Zachęcanie do udziału w czynnościach pozaobowiązkowych. 
- Inspirowanie zainteresowań literackich wśród dzieci. 
- Troska o kulturę języka dzieci. 

 
III. Temat prac 

 

Na bieżący rok szkolny II edycji Konkursu Literacko-Plastycznego 

„SŁOWAMI I OBRAZAMI MALOWANE”                                                         

ogłaszam temat pracy plastycznej i  literackiej  

„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE PRZYSŁOWIA SŁOWAMI   

I OBRAZAMI  MALOWANE…” 
. 
 

IV. Zasady ogólne  
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej                            

i literackiej  na temat  
„Najpiękniejsze polskie przysłowia słowami i obrazami 
malowane…”  
Praca powinna zilustrować wybrane polskie przysłowie w formie 
plastycznej oraz w formie pracy literackiej. Do pracy plastycznej 
uczeń pisze wiersz lub opowiadanie, którego mottem będzie jedno 
z popularnych polskich przysłów.  

2. Do udziału w konkursie zapraszam uczniów klas III – VIII. 
3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategoriach wiekowych z 

uwzględnieniem różnorodnych form: 



       a)plastycznej dla klas: III - IV, V - VIII 
b) pisemnej dla klas: III - VIII 
4. Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolnymi technikami. Format 

prac plastycznych nie może przekraczać wielkości A3. 
5.  Prace pisemne będą oceniane w  kategorii: 

- prozy - opowiadanie, wiersz 
6. Prace pisemne powinny obejmować  1 stronę formatu A4 zapisanych 

czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 14, odstępy 1,5 wiersza.  
7. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę w formie 

plastyczno – literackiej. 
8. Nie należy pisać dwustronnie. 
9. Prace nie mogą być pisane ołówkiem, nie wolno też używać korektora. 
10. Prace pisemne nie mogą zawierać błędów ortograficznych.  
11. Oceniane będą prace indywidualne, a nie grupowe. 
12. Praca powinna być samodzielna, niepublikowana wcześniej oraz 

nieprzepisana z książek, czasopism i stron internetowych. 
 

 V. Terminy 

1. Podpisane prace plastyczne i literackie należy dostarczyć do nauczyciela 
języka polskiego p. Katarzyny Janickiej do dnia 30.11.2020 r. (sala M202). 

W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z koordynatorem 
konkursu  panią Katarzyną Janicką  

 
 


