
Zespół Gimnazjów                                                                           Częstochowa, 23.10.2015 r. 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Częstochowie 
ul. Krakowska 29 
tel. 368-15-18 
 
 

XI POWIATOWY KONKURS O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 
 

pod honorowym patronatem Związku Piłsudczyków 

 

 
 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

literacko-historycznej, multimedialnej i plastycznej 
 
 
CELE KONKURSU 

1. Rozbudzanie wśród młodzieży świadomości narodowej na podstawie tradycji i wiedzy 
historycznej. 

2. Zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych. 
3. Uwrażliwienie na piękno słowa ojczystego. 
4. Propagowanie wśród młodzieży techniki rzeźbiarskiej jako środka wypowiedzi własnej. 
5. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

 
REGULAMIN 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów: klasy I-III . 
2. Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 
3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: literacko-historycznej, 

multimedialnej, plastycznej.  
4. Uczniowie mogą brać udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach jednocześnie. 
5. W pracach komisji będzie brał udział p. Mariusz Kolmasiak – prezes Związku 

Piłsudczyków w Częstochowie. 
6. Warunkiem udziału jest dostarczenie prac w terminie do 24.11.2015r. drogą pocztową na 

adres szkoły lub osobiście do sekretariatu.  
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa, 

szkoła) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela opiekuna, numerem telefonu 
kontaktowego, a także zgodę autora na wykorzystanie jego pracy do publikacji, 
wystawy, prezentacji. 

8. Prace nie będą zwracane.  
9. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
10. Prace plastyczne będą wykorzystane do wystawy pokonkursowej. 
11. Na podsumowanie konkursu, które odbędzie się 03.12.2015 r.  w Zespole Gimnazjów im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29, zostaną 
zaproszeni laureaci wraz z opiekunami. Informacja o godzinie rozdania dyplomów                 
i nagród przekazana zostanie telefonicznie. 

12. Wszelkich informacji udziela p. mgr Renata Karoń. 
 
 
 



I. Kategoria literacko-historyczna 
 
1) Czy w XXI wieku jest miejsce na patriotyzm? Rozwiń jedną z myśli Józefa Piłsudskiego: 
 „W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie.” 
 
Prace do dwóch stron A4 należy oddać w formie wydruku - czcionka Arial w rozmiarze 12, 
interlinia 1,5. 
 
 

II. Kategoria multimedialna 

 
„Piłsudski jakiego nie znacie” 
Prezentacje muszą być wykonane w programie Microsoft PowerPoint i powinny zawierać 
maksymalnie do 25 slajdów. Rozmiar prezentacji nie może przekroczyć 180MB. W prezentacji 
mogą być wykorzystane zdjęcia w formacie JPG lub bmp, animacje, rysunki klipart, galeria 
WordArt, filmy, podkłady muzyczne, narracje autora, dźwięki. 
Prezentacje należy zapisać na płycie CD-R (nazwa pliku- to skrót nazwy szkoły oraz imię                     
i nazwisko autora prezentacji, np. G11Jan Kowalski). 
 

 
III.   Kategoria plastyczna 

 
Prace plastyczne wykonane indywidualnie, samodzielnie, dowolną techniką trójwymiarową ( relief 
lub inne trwałe techniki wypukłe) w tworzywach trwałych ( glina, gips, masy plastyczne itp.),                
o rozmiarach max 15 cm x 15 cm poświęconych Józefowi Piłsudskiemu;  
Uwaga! Prace z plasteliny, bibuły, collage z materiałów sypkich nie będą oceniane. 
Awers powinien zawierać liternictwo oraz element figuratywny np. wizerunek J. Piłsudskiego, 
symbole, insygnia itp. 
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi: imię, nazwisko i klasę autora, tytuł pracy 
oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres i nazwę szkoły, telefon kontaktowy. 
Kryteria oceniania prac: 
1. Oryginalność 
2. Walory artystyczne 
3. Samodzielność wykonania 
4. Czytelność i kompozycja awersu 
5. Połączenie liternictwa z elementem figuratywnym 
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