
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO 

„MASZ WOLNOŚĆ, MASZ PRAWO DO...”

I. IDEA:

Ideą  konkursu  plastycznego  jest  zaprojektowanie  na  formacie  25x25  cm,  loga,  znaku 

plastycznego lub ilustracji wyrażającej, w swojej formie, prawa i wolności obywatelskie 

określone w II rozdziale obecnej Konstytucji RP (artykuły od 30 – 80). Wybierz jeden 

artykuł,  przeczytaj  i  wyraź  go  w  formie  znaku  plastycznego  -  loga  –  prostego  znaku 

graficznego lub ilustracji (sceny rodzajowej, czyli obyczajowej).

II. CELE:

Celem konkursu jest:

 propagowanie wiedzy na temat praw, wolności i postaw obywatelskich;

 umiejętność właściwego rozumienia i analizowania artykułów Konstytucji RP oraz 

przekładania owych treści na język plastyczny.

III. NFORMACJE OGÓLNE:

 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, ulica 

Szkolna 6 84 – 217 Szemud;

 Konkurs jest organizowany w terminie od 29.03 – 30.04 br;

 Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniowie klas VIII szkoły podstawowej;

 w kompozycji – znaku plastycznego (loga) musi znaleźć się informacja o artykule 

z konstytucji ( o szczegółach jego kompozycji, w dalszej części regulaminu, w pkt 

IV)

IV. TECHNIKA WYKONANIA:

 podłoże – kartka z bloku technicznego,  przycięta do formatu kwadratu o boku 

25x25 cm.

 Technika (do wyboru):

- rysunek kredkami, uzupełnione wzmocnione mazakami, może być rysunek konturowy z 

wypełnieniem (kredkami), mogą być same kredki, albo farby;

-  collage  –  łączenie  malarstwa,  bądź  kolorowego  rysunku  z  gotowymi  grafikami 

(wydrukowanymi) zdjęciami i przyklejonymi do podłoża (kartki);



- w logo, lub ilustracji  wkomponuj skrót „ART.” oraz numer tego artykułu,  tak aby było  

wiadomo do jakiego artykułu konstytucji odnosi się Twoja praca. Słowo „ART” z numerem 

najlepiej napisz stosując czcionkę profesjonalną (z edytora tekstowego tj. Worda). Można 

wydrukować,  dokładnie  wyciąć  i  przykleić  na  kartkę,albo  posłużyć  się   gotowymi 

czcionkami z magazynów, czy gazet.

- pracy nie można wykonać w programach graficznych. Dopuszczalne jest wykorzystanie 

niektórych elementów, jednak całej pracy nie można wykonać w programie graficznym.

PAMIĘTAJ – logo jest prostym znakiem graficznym tj. loga wydawnictw, firm, czy szkoły, 

lub innej instytucji. Zanim przystąpisz do pracy zapoznaj się z przykładowym logiem jakieś 

firmy,  lub  instytucji.  Sprawdź  jakie  elementy  tam  występują  i  w  jakiej  ilości  oraz  jak  

wkomponowany jest napis.

NAGRODY:

 nagrodą jest  ocena  cząstkową z  przedmiotu  z  wagą  3,  dla  I  miejsca  6,  dla  II  

miejsca  5+,  a  dla  trzeciego  miejsca  5,  oraz  pochwała  i  dodatkowe  punkty  z 

zachowania.

 Osoby biorące udział w konkursie otrzymują pochwały pozytywne z zachowania, o 

ile praca będzie zakwalifikowana do konkursu.

           UWAGI KOŃCOWE:

           Pracę należy dosłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04 (piątek). Na strumień 

           utworzonych zajęć „konkursy plastyczne”, podaję kod do zajęć yllutns 


