
Szkolny Konkurs Historyczno-Plastyczno-Informatyczny 

„230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA” 

 

 

I. Organizatorzy Konkursu: 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Adama Mickiewicza  

w Borze Zajacińskim 

 

III. Cele Konkursu: 

➢ Rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej, dumy z bycia Polakiem 

➢ Uwrażliwienie na historię Polski i narodu polskiego 

➢ Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, 

niepodległym  kraju. 

➢ Rozwijanie wyobraźni. 

➢ Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej, prezentującej postawy szacunku, 

umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów 

ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra 

 

IV. Kategorie prac 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII  

 

V. Jury 

1. W skład Jury wchodzą nauczyciele, pracownicy szkoły  organizującej konkurs. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu. 

 

VI. Nagrody: 

1. Przyznaje się nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.  

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe. 

 

VII. Parametry prac konkursowych: 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria w poszczególnych kategoriach wiekowych: 



➢ Klasy I-III (konkurs plastyczny) 

• Temat pracy konkursowej  

– wykonanie plakatu na którym umieszczona ma być mapa Polski (kontury) oraz napis: 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 

• Rozmiar -  format pracy A4  

• Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli 

związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. 

• Plakat powinien być wykonany techniką plastyczną płaską dowolną  

• Praca ma być wykonana samodzielnie przez autora 

• Udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, 

wystawach itp.  

 

  

➢ Klasy IV-VIII (konkurs informatyczny) 

• Konkurs polega na wykonaniu przy pomocy programu graficznego MS Paint plakatu z 

hasłem nawiązującym do tematu pracy 

• Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli 

związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. 

• Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora,  

• Niedozwolone jest korzystanie z gotowych grafik, zdjęć, przeróbek czy obrazów osób 

trzecich,  

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,  

• Wykonana grafika ma mieć wielkość A4 (21,0 cm x 29,7 cm) w układzie poziomym lub 

pionowym (rozdzielczość w programie MS Paint 96dpi - 1123 x 794 pikseli).  

• Plik należy zapisać pod nazwą: nazwisko_imię_klasa_szkoła (np.Kowalski_Jan_4a_PSPBor). 

• Przy ocenie będą brane pod uwagę:  

✓ zgodność pracy z tematem konkursu i regulaminem,  

✓ walory artystyczne pracy,  

✓ oryginalne podejście do tematu,  

✓ poprawność techniczna, językowa i estetyka wykonania,  

✓ wykorzystanie możliwości aplikacji MS Paint.  

 

VIII. Kryteria oceniania pracy plastycznej: 

1. Estetyka pracy. 

2. Oryginalność. 

3. Samodzielność wykonania pracy przez ucznia. 

4. Zgodność z tematem konkursu. 

5. Forma wykonania.  

- Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. 

- W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń dotyczącej użycia techniki 

plastycznej i wybranych środków wyrazu. 



 

IX. Parametry prac konkursowych: 

1. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie uzależnionym od danej kategorii wiekowej 

2. Prace powinny być opatrzone metryczką ucznia zawierającą imię, nazwisko oraz klasę 

3. Każda praca musi zawierać biało-czerwony motyw. Prace bez tego motywu  nie będą oceniane. 

 

X. Harmonogram Konkursu: 

1.  Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do  28 kwietnia 2021 roku na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim 

Bór Zajaciński 78 

42-142 Przystajń 

2.  Wyniki Konkursu – będą ogłoszone zostaną na stronie szkoły: http://szkola-borzajacinski.pl/  

        5 maja 2021r. 

 

XI. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte  

2. w niniejszym regulaminie. 

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

4. Konkurs ma charakter jawny. 

5. Dostarczone w Konkursie prace stają się własnością Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, adres: Bór Zajaciński 78, 42-142 Przystajń 

 

http://szkola-borzajacinski.pl/

