
Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i młodzieży  

woj. śląskiego 
„ Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję...” 

 

Pod patronatemhonorowym 

Jej Magnificencji Rektora prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, 

Dziekan Wydziału Historyczno – Filologicznego dr hab. Agnieszki 

Czajkowskiej  

Uniwersytetu Humanistycznego – Przyrodniczego im. Jana Długosza  

w Częstochowie 

       oraz 

Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Oddział w Częstochowie 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. hr. Fredry w Częstochowie 

 

Cele konkursu 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Promowanie dziedzictwa kulturowego Polski. 

Rozwijanie kompetencji językowych. 

Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

Doskonalenie różnych form literackich i artystycznych. 

Przestawienie w formie literackiej i plastycznej uroków  

 

Kategorie konkursowe: 

1. Kategoria literacka 

2. Kategoria plastyczna 

 

W obrębie każdej kategorii konkursowej prace rozpatrywane będą w dwóch 

kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa klasy IV-VI   oraz  klasy VII- VIII 

i III klasa gimnazjum) 

 

Tematem konkursu jest prezentacja najpiękniejszego zakątka Polski: 

-w kategorii literackiej w formie listu, opisu lub kartki z pamiętnika. Tekst 

prozatorski nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4 (czcionka 14 Times 

New Roman); 

-w  części plastycznej pejzaż wykonany dowolną techniką malarską  na kartce 

technicznej w formacie A4 lub A3. 

Każdy uczestnik w swojej kategorii wiekowej może przysłać tylko jedną pracę 

literacką i plastyczną.  

 



 

 

Kryteria oceny prac: 

1. Realizacja celów konkursu  

2. Zgodność z przedmiotem konkursu  

3. Wartość merytoryczna pracy literackiej 

4.  Oryginalność ujęcia tematu. 

5. Poprawność języka  i bogactwo stylu w pracy literackiej. 

6. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny pracy plastycznej. 

 

Prace plastyczne powinny być prawidłowo zabezpieczone. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Konkurs trwa od 15 września 2018 roku  do 22 października 2018 roku. 

Prace wraz z kartą zgłoszenia  ( zał. 1)  należy przesłać pocztą (decyduje 

data stempla pocztowego ) lub dostarczyć osobiście na adres 

Organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 34  

im. Hr. A. Fredry  

Ul. M. Dąbrowskiej 5/9 

42- 208 Częstochowa 

 

Prace przechodzą na własność Organizatora. O wynikach konkursu 

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie . Gala laureatów odbędzie 

się 9 listopada 2018 roku podczas Święta Niepodległości w Szkole 

Podstawowej nr 34 w Częstochowie. 

 

Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą : imię i nazwisko 

autora, klasę , szkołę , imię i nazwisko opiekuna.  

 

 

Laureaci otrzymają  dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora , a opiekunowie imienne podziękowania. 

 

 


