
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„LEKTURA W KOMIKSIE” 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 

we Włocławku; ulica Nowomiejska 25 

 

II. CELE KONKURSU 

- zachęcenie do czytania lektur szkolnych, 

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, 

- kształcenie umiejętności przekładu intersemiotycznego  tekstu literackiego na komiks, 

- łączenie umiejętności literackich i plastycznych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA   

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. 

Konkurs dzieli się na trzy kategorie:  

 kategoria szkoła podstawowa – uczniowie klas IV-VI (komiks w oparciu o fragment 

dowolnego utworu epickiego lub dramatycznego wyszczególnionego w podstawie 

programowej),  

 kategoria gimnazjum – (komiks w oparciu o fragment dowolnego utworu epickiego 

lub dramatycznego wyszczególnionego w podstawie programowej),  

 kategoria szkoła ponadgimnazjalna – (komiks w oparciu o fragment dowolnego 

utworu epickiego lub dramatycznego wyszczególnionego w podstawie programowej). 

 

IV. FORMA PRACY  

Każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę.  

Prace muszą spełniać następujące warunki:  

– ręczne wykonanie, (szkoły podstawowe – w kolorze, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne –

kolorystyka dowolna);  

–  jeden autor;  

 – prace muszą być wykonane samodzielnie, do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  



która ma zawierać następujące informacje: 

a)  autor i tytuł lektury , 

b) imię i nazwisko uczestnika, 

c)  kategoria/ klasa, 

d) nazwa szkoły, 

e) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

Praca powinna stanowić zamkniętą całość,  zawierać treści wynikające z tekstu znajdującego 

się w kanonie lektur i  przedstawiać przynajmniej 8 powiązanych ze sobą scenek rodzajowych 

opatrzonych dialogami. 

Pozostawiamy autorom dowolność w wyborze formatu i techniki wykonania  pracy. 

Poszczególne sceny mogą być zebrane na jednej planszy (wymiary nie przekraczające 

formatu 50x70cm), stanowić książkę  lub inną wymyśloną przez uczestnika formę prezentacji 

(z wykluczeniem form elektronicznych!). 

 Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nie zgłaszane 

do innych konkursów. 

 

V. STRONA LITERACKA PRACY 

Uczestnicy sami tworzą teksty komiksu, opierając się na tekście literackim. 

 

VI. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 

Termin dostarczania prac upływa dnia 13 lutego 2015r. 

 

Prace należy wysyłać pod  adres: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku, ulica Nowomiejska 25 (z dopiskiem: konkurs „Lektura w komiksie”). 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: wartość plastyczna, 

wartość literacka, ciekawe i pomysłowe  ujęcie  tematu, umiejętność przekładu 

intersemiotycznego,  indywidualny charakter pracy ,estetyka wykonania. 

 



VIII. FINAŁ KONKURSU 

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w marcu. O  szczegółach 

uroczystości organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów telefonicznie. Wyniki 

konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej ODN W CKZiU  

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik nr 1).  

Dostarczenie pracy konkursowej i formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej i nazwisk uczestników przez Organizatora na 

potrzeby konkursu. 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu staja się własnością Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. 

Organizator:  

Małgorzata Dąbrowska – nauczyciel doradca metodyczny ODN w CKZiU 

 

Przypominamy! 

Komiks – fabuła opowiedziana za pomocą serii obrazków rysunkowych, wspomaganych 

wątłym tekstem słownym; rysunek przedstawia bohaterów w wyraźnie zarysowanej sytuacji, 

tekst zaś ogranicza się tylko do ich wypowiedzi wmontowanych w rysunek w formie tzw. 

„dymka”. 

 

 

 

 

 

 


