
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie 

 CELE KONKURSU: 

- zachęcenie do czytania lektur szkolnych, 
- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, 
- kształcenie umiejętności przekładu intersemiotycznego tekstu literackiego na komiks, 
- łączenie umiejętności literackich i plastycznych. 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.  
Dzieli się na trzy kategorie: 

 kategoria szkoła podstawowa – uczniowie klas IV-VII (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). 

 
FORMA PRACY: 
Każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę. Prace muszą spełniać następujące warunki:  
– ręczne wykonanie, 
– jeden autor;  
– prace muszą być wykonane samodzielnie, do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, 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, przedstawiać minimum 10 powiązanych ze sobą 
scenek rodzajowych opatrzonych dialogami. 
 
Format i technika wykonania pracy: dowolna 
 
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. 
 
Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres:  
 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”  
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8  
 
do 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).  
 



 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.akademickieliceum.eu do dnia 13 marca 2018 r.  
 
O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez 
organizatora konkursu, informacja ta zostanie podana wraz z wynikami 13 marca 2018 r. 
 
Organizator konkursu: Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” 
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8 tel./fax 58 3000605 
 
Opiekun merytoryczny konkursu: Alicja Kuźma (a.kuzma@oswiatalingwista.eu) 
 
Regulamin i pozostałe informacje na stronie internetowej szkoły: 
www.akademickieliceum.eu 
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