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    Chcesz przenieść się w mroczne wieki średnie? 

Chcesz poczuć, co znaczy benedyktyńska praca? 

Zachwycają Cię dawne księgi? 

Weź udział w konkursie 

„Zapomniana sztuka kaligrafii” 

REGULAMIN 

Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

II edycja 

Patronat: Rada Osiedla „Leśnica” 

Konkurs adresowany jest do uczniów  

wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  

Cele konkursu: 

 rozbudzanie, utrwalenie i rozpowszechnienie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem 
(kierunek kreślenia liter, ich kształt, proporcje), 

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 
 uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych, 
 rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez podejmowanie działań twórczych. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Kategorie wiekowe: 
 I kategoria - uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
 II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  
 III kategoria - uczniowie gimnazjów, 
 IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zadania:  
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać dołączony do regulaminu tekst, piórem lub piórkiem. 

I kategoria -uczniowie klas I-III szkół podstawowych przepisują na kartkę z zeszytu w trzy linie formatu 
A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny. 
II, III i IV kategoria – uczniowie przepisują na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie. 
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We wszystkich kategoriach wiekowych wskazane jest, by teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami 
(inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać m.in. kolorowe pisaki, 
kredki lub farby. 
3. Kryteria oceny prac: 

- staranność i oryginalność elementów graficznych,  
- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,  
- kompozycja pracy,  
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 
- samodzielność pracy.  
Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. 

4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 4 prace z każdej kategorii. 
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. 
6. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 18.11.2016r. na adres:  

Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu, ul. P. Eluarda 51-55, 54-002 Wrocław 

7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy  
i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły (wraz z 
adresem), numer telefonu do szkoły oraz kontakt mailowy do opiekuna 

8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4, odpowiednio zabezpieczone lub dostarczone 
osobiście. 

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. 

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po 15.12.2016r. na stronie internetowej szkoły: 
www.zs24wroc.edupage.org 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie do organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez osoby 
uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz 
wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. 

2. Nauczyciel, przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność 
wykonania pracy konkursowej. 

3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej. 
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
Organizatorki konkursu: 

Danuta Rucka: d.rucka@zs24.wroclaw.pl 
Beata Ziętek: b.zietek@zs24.wroclaw.pl 

Nauczycielki Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu, Tel 717986900 
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 

 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

II edycja 

I kategoria wiekowa 
Klasy I-III szkół podstawowych 

Julian Tuwim 
Abecadło  

 

Abecadło z pieca spadło, 

O ziemię się hukło, 

Rozsypało się po kątach, 

Strasznie się potłukło: 

I -- zgubiło kropeczkę, 

H -- złamało kładeczkę, 

B -- zbiło sobie brzuszki, 

A -- zwichnęło nóżki, 

O -- jak balon pękło, 

aż się P przelękło. 

T -- daszek zgubiło, 

L -- do U wskoczyło, 

S -- się wyprostowało, 

R -- prawą nogę złamało, 

W -- stanęło do góry dnem 

i udaje, że jest M. 
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

II edycja 

II kategoria wiekowa 

Klasy IV –VI szkół podstawowych 

Wisława Szymborska- 

Radość pisania (fragment) - uczniowie przepisują cały podany tekst 

Nad białą kartką czają się do skoku 

litery, które mogą ułożyć się źle, 

zdania osaczające, 

przed którymi nie będzie ratunku. 

 

Jest w kropli atramentu spory zapas 

myśliwych z przymrużonym okiem, 

gotowych zbiec po stromym piórze w dół, 

otoczyć sarnę, złożyć się do strzału. 

 

Zapominają, że tu nie jest życie. 

Inne, czarno na białym, panują tu prawa. 

[...] 

Bez mojej woli nawet liść nie spadnie 

ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka. 
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

II edycja 

III i IV kategoria wiekowa 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Marek Grechuta 

Ojczyzna (fragment) - uczniowie przepisują cały podany tekst 

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych 

w uszach ci brzmi od najmłodszych lat 

dziecinnych 

wypełnia place, ulice i domy 

znajomy zgiełk - twoja mowa co lśni  

Pięknem wierszy Mickiewicza, 

powieściami Sienkiewicza 

z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą 

mądre bajki Krasickiego, 

poematy Słowackiego 

przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa 

to Ojczyzna twa 


