
„Podaję Ci naukę pod szatą zabawy”    
Jean de La Fontaine 

        

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego  

 

          na  ilustrowaną bajkę  lub  komiks  

 
             

 

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Radomsku 

Nauczyciel  biblioteki: Iwona Bałazińska-Mielczarek 

Nauczyciel języka polskiego: Anna Klimczak-Lizak 

Nauczyciel języka polskiego i WOK-u: Grażyna Biela 

Organizatorzy  V edycji wymiany polsko - francuskiej z Liceum Stephena Liégearda w Brochon (region 

Burgundia) Anna Smendowska, Natalia Król 

 

2. Uczestnicy 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. Prace 

powstają w grupach 2 osobowych  (jedna osoba odpowiedzialna za stronę plastyczną, druga za 

stronę literacką) lub indywidualnie. Wskazane są konsultacje merytoryczne z nauczycielem – 

opiekunem . 

 

3. Cele 

 popularyzacja wiedzy o Francji, jej kulturze i tradycji;  

 podkreślanie związków między kulturą polską i francuską; 

 popularyzacja twórczości francuskiego bajkopisarza Jeana de La Fontaine’a oraz bajek Ignacego 
Krasickiego, dla którego francuski poeta był inspiracją; 

 rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczych poszukiwań na styku kultur; 

 propagowanie  ilustracji i komiksu jako formy wypowiedzi artystycznej; 

 propagowanie bajki jako formy literackiej; 

 prezentacja twórczości plastycznej i literackiej młodych artystów z naszego powiatu. 
 

4. Tematy 
 

 

1. „Prowansalska lawenda i polskie malwy”  

lub 

2. „Kolory: niebieski, biały i czerwony" 

 

 



 
5. Warunki przystąpienia do konkursu 

 

Uczestnicy konkursu muszą wykonać pracę plastyczno-literacką na jeden, wybrany z 

powyższych tematów.  

 

√  Definicja „bajki”  i „komiksu”  (wg Wikipedia, wolna encyklopedia) 

 

Bajka - krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może być wierszowany, czasem żartobliwy. 

Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki 

jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które 

uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska.  

 

Komiks - opowiadanie, tworzące narrację za pomocą co najmniej dwóch kadrów z rysunkami (najczęstszą 

formą komiksu jest zbiór kadrów, zwany planszą). Kadry zazwyczaj zaopatrzone są w teksty narratora (po 

boku lub na dole strony) i / lub wypowiedzi postaci (w dymkach). O zakwalifikowaniu danej narracji jako 

komiksu, decyduje m.in. : wkomponowanie tekstu w obraz, graficzne elementy upływu czasu (tzw. 

"rynna"), powiązanie semantyczne kadrów, ikoniczność znaków. 

 

Bajka lub komiks powinny  być przedstawione w oryginalny sposób i przyciągać uwagę 

pomysłem.  

 

Praca nie może zawierać elementów ośmieszających inne narody i kultury.  

 

√ Zasady konkursu: 

 Konkurs jest jednoetapowy; 

 Każda praca musi zawierać, umieszczone na odwrocie pracy, następujące informacje: imię, 

nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres elektroniczny szkoły; 

 Prace będą oceniane w  dwóch kategoriach : szkoła podstawowa i gimnazjum, i w każdej z nich 

bajka i komiks. Ocenie podlega zarówno strona literacka jak i strona plastyczna; 

 Każdy uczeń/zespół może wykonać  tylko jedną pracę konkursową. 

 
√ Bajka powinna zawierać: 

 tytuł 

 tekst 

 jedną ilustrację  

 tekst nie powinien przekraczać 1 strony A4 tekstu komputerowego, czcionką 12 typu Calibri, 
Cambria, Times New Roman 

 praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3 na jednej kartce bloku technicznego 
 

√ Komiks powinien zawierać: 

 tytuł 

 ilustracje  

 tekst  

 praca plastyczna nie powinna przekroczyć 12 kadrów na kartonie o wymiarze 70x100 cm lub 
50x70 cm (ułożenie ilustracji w poziomie lub pionie do wyboru) 



√ Zgłoszenie 
 

Deklarację  uczestnictwa  w konkursie należy dostarczyć do  końca lutego 2016r. drogą 
elektroniczną na adres anna@apswww.com lub doręczyć do sekretariatu II LO.  

 
Organizatorzy Konkursu proponują uczestnikom udział w warsztatach dotyczących pisania 

bajki i komiksu, które odbędą się 4 marca  w II LO: 
 

 dla uczestników konkursu ze szkół podstawowych od 15.00 do 15.45 (bajka) w bibliotece szkolnej 

 dla uczestników konkursu ze szkół podstawowych od 16.00 do 16.45 (komiks) w sali 261 II piętro 

 dla uczestników konkursu ze szkół gimnazjalnych od 15.00 do 15.45 (komiks) w sali 261 II piętro 

 dla uczestników konkursu ze szkół gimnazjalnych od 16.00 do 16.45 (bajka) w bibliotece szkolnej 
 

 Warsztaty poprowadzą p. Anna Klimczak-Lizak, nauczyciel języka polskiego w II LO oraz p. 
Grażyna Biela, nauczyciel języka polskiego i WOK-u. Deklaracja uczestnictwa w warsztatach znajduje 
się w formularzu zgłoszeniowym. 

 
√ Dostarczenie 

 

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 15 marca  2016r. do sekretariatu szkoły na adres: 

II  Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego 

ul. Bugaj 3 

97-500 Radomsko 

√ Jury 

 

W skład jury wchodzą nauczyciele II LO 

Decyzja jury jest ostateczna.  

 

√ Wyniki konkursu 

 

Uczestnicy będą poinformowani o wynikach konkursu do 21 marca 2016 r.  

Informacja zostanie przesłana na adres elektroniczny ich szkoły. Uroczyste rozdanie nagród  

i prezentacja prac laureatów konkursu będzie miała miejsce 7 kwietnia 2016r. podczas 

uroczystego podsumowania wymiany polsko-francuskiej.  

 

√ Prace przechodzą na własność II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku.  

 

√ Nagrody 

Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatu Radomszczańskiego, Stowarzyszenie Europa 

Języków i Kultur, wydawnictwo Hachette Polska . 

 

Organizatorzy informują, że przebieg konkursu będzie dokumentowany (zdjęcia, filmy). 

Materiał ten znajdzie się na stronie internetowej II LO. 

 

 

mailto:anna@apswww.com


Formularz zgłoszeniowy* 

1.Imię i nazwisko uczestników konkursu: 

strona plastyczna pracy……………………………………………………………………………………………………………………….. 

strona literacka pracy………………………………………………………………………………………………….………………………. 

2.Wybrany temat: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

3. Kategoria:  bajka / komiks (* podkreślić właściwą kategorię) 

4. Kategoria: szkoła podstawowa / gimnazjum  (* podkreślić właściwą kategorię) 

5.Klasa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

6. Nazwa i  adres szkoły 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.Adres elektroniczny szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

8.Nr telefonu szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

10.Chęć uczestnictwa w warsztatach (*zakreśl  tak lub nie) 

 na temat techniki tworzenia komiksu                                   * tak                 *nie 
 

 na temat tworzenia kompozycji bajki w oparciu o utwory Jeana de La Fontaine’a i Ignacego 
Krasickiego                                                                                  *tak                 *nie   

 

Prosimy uczestników warsztatów o przyniesienie: 

 bajka:  zeszyt / notatnik, długopis, ołówek, teczka 

 komiks: blok rysunkowy A4, ołówek, gumka, kredki, zeszyt / notatnik, długopis 
 

* do pobrania na stronie internetowej II LO  www.lo2.radomsko.pl  

http://www.lo2.radomsko.pl/

