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KOMIKS –historia, fabuła wyrażona cięgiem następujących po sobie rysunków, 

uzupełnionych krótkimi podpisami (często w formie tzw. dymków w polu rysunków).        

(Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996) 

Komiks to medium wyjątkowe. Jako jedno z nielicznych pozwala jednocześnie rozwijać         

u czytelnika/twórcy obie półkule mózgowe. Praca nad komiksem przypomina produkcję 

teatralna lub filmową, jest kreatywna i wymaga wyobraźni. 

 

Międzyświetlicowy konkurs na komiks  

pt. „Przygoda w Kosmosie” 
 

 

I. Cele konkursu. 

1. Promowanie wśród dzieci czytelnictwa literatury popularnej i klasycznej. 

2. Zachęcanie do twórczej aktywności. 

3. Rozwijanie u młodych czytelników wyobraźni i umiejętności artystycznej 

wypowiedzi. 

4. Łączenie umiejętności literackich i plastycznych. 

5. Dbałość o poprawność językową wypowiedzi pisemnej. 

 

II. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV  

 

III. Praca powinna spełniać następujące kryteria. 

1. Każdy uczestnik może  nadesłać jedną pracę w formie komiksu. 

2. Praca konkursowa powinna zostać wykonana samodzielnie, w formacie              

nie większym niż A3 (może mieć formę złączonej książeczki). 

3. Komiks musi zawierać minimum 8 rysunków – scen. 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wymyślenie przygody, która ma miejsce   

w Kosmosie i zilustrowanie jej w formie komiksu. 

5. Praca powinna być wykonana przez jednego autora. 

6. Technika wykonania prac dowolna (elementy gotowe nie mogą stanowić 

więcej niż 1/3).  

7. Uczestnicy sami tworzą teksty komiksu (tekst może  być napisany odręcznie 

lub wydrukowany)  

 

IV.  Praca powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisane dane autora:               

imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły z dokładnym adresem, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna, jeśli praca była konsultowana. Do pracy musi być 

dołączona karta zgłoszeń z danymi i podpisem opiekuna prawnego 

dziecka. 

 

V. Praca należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 39           

w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 88 lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem:  

 

             Międzyświetlicowy konkurs „Przygoda w Kosmosie”.                                       

 

VI.  Termin dostarczenia prac: 22 października 2020, godzina 14.00. 

(w przypadku wysyłania prac, liczy się data stempla pocztowego) 
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VII. O wynikach konkursu zdecyduje jury powołane przez organizatora 

konkursu. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania 

im nagród, jest ostateczna. 

 

VIII. Kryteria oceny. 

1. Zgodność treści z tematem konkursu. 

2. Ciekawe przedstawienie tematu. 

3. Indywidualność i oryginalność. 

4. Estetyka wykonania pracy. 

5. Poprawność językowa. 

 

IX.  Wyniki konkursu oraz termin odbioru nagród  zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni www.sp39.pl  

 

X. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające  

warunki regulaminu. 

 

XI. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością 

organizatora. 

 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Iwona Groenke  

Agnieszka Choma 

Aleksandra Cherek 

Marta Sibińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp39.pl/
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METRYCZKA PRACY 

Międzyświetlicowy konkurs na komiks  

pt. „Przygoda w Kosmosie” 

 

IMIĘ I NAZWISKO               

AUTORA  
 

KLASA  

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA-OPIEKUNA 

(jeżeli praca była konsultowana) 

 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

 
 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego 

postanowienia. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej 

pracy uczestnika konkursu.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy i na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez organizatora na potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych 

 

 …………………………………………………………….. 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYCZEPIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 


