
Regulamin konkursu międzyszkolnego 

"Dzieje Mojej Ojczyzny – komiks historyczny" 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach  reprezentowany przez p. Ewelinę 

Jackiewicz i p. Justynę Połujańską – Golanko. 

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z  gminy Biała Piska. 

3. Cele konkursu: 

 pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków , 

 zainteresowanie uczniów historią Polski, 

 kształtowanie postaw szacunku do historii własnego narodu, 

 kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez 

współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks). 

4. Konkurs jest jednoetapowy. 

5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się 

 na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa,  

w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater. 

6. Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 966 r. do 2017 r. Dokładny moment 

początku i końca opowiadanej historii określają sami autorzy. 

7. Praca konkursowa powinna zawierać minimalnie 6 do maksymalnie 10 plansz, 

stanowiących fragment dłuższej, pełnometrażowej historii. Powyższe plansze muszą być 

skończone – w pełni narysowane, pokolorowane, z wpisanymi tekstami (a nie szkice, 

konspekty itp.).  

8. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości formatu od A4 do A3. Plansze mogą być 

podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie lub 

poziomie. Strony powinny być ponumerowane.  

9. Na odwrocie każdej strony (planszy) powinny znaleźć się: tytuł pracy, informacje o autorze 

(imię, nazwisko oraz wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela -opiekuna).  

10. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 

11. Do oryginalnych prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną zgodę na udział  

w konkursie  (Załącznik nr 1). 

12. Nadesłane prace będą prezentowane na terenie Zespołu Szkół w Drygałach  

(Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska, tel. : 872458001, e-mail: sekretariat@zsdrygaly.pl). 

mailto:sekretariat@zsdrygaly.pl


13. Przebieg konkursu: 

 Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 

Organizatora: Zespół Szkół w Drygałach,  ul. Szkolna 2 , Drygały, 12-230 Biała Piska  

z dopiskiem "Dzieje Mojej Ojczyzny – komiks historyczny” do 31 marca 2017 r.  

O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.   

 Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdować się będą na stronie 

Zespołu Szkół w Drygałach, www.zsdrygaly.pl, w dziale: Aktualności. 

 Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi  w ostatnim tygodniu 

kwietnia 2017r.  

 Uczniowie wykonują prace indywidualnie.    

 Prace oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą nauczyciele  Zespołu Szkół  

w Drygałach.     

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

- zgodność z faktami historycznymi, 

- poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu, 

- płynność przebiegu akcji opowiadanej historii, 

- walory artystyczne, 

- kreatywność. 

14. Nagrody: 

Organizator funduje nagrody rzeczowe uczniom - zdobywcom trzech pierwszych miejsc. 

Uczniowie laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Zgoda na udział w konkursie „Dzieje Mojej Ojczyzny” 

 * Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …................................................ 

w konkursie historycznym "Dzieje Mojej Ojczyzny", który organizowany jest przez Zespół Szkół  

w Drygałach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 

r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka……………………………………. do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego 

promocją, wyrażam również zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie internetowej szkoły  

oraz podczas wystawy prac.  

                                                                               Podpis rodzica (opiekuna) 

                                                                   …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja wykonania komiksu historycznego 

Do dzieła! Rysujemy komiks! Od czego zacząć? 

1. Historia 

Dokładnie zapoznaj się z historią, którą chcesz narysować! Zbierz jak najwięcej informacji  

o bohaterze, wydarzeniach historycznych oraz szczegółach np. postaciach historycznych, 

umundurowania, broni oraz miejscach, w których toczy się akcja. Pamiętaj: komiks historyczny 

powinien być zgodny z prawdą historyczną! 

2. Scenariusz 

Kiedy już zdecydujesz, o czym będzie Twój komiks, wybierz kluczowe informacje i wydarzenia, 

wokół których toczy się akcja komiksu. Ułóż je chronologicznie! Zapisz proste dialogi postaci - tak, 

aby osoba czytająca nie pogubiła się w fabule. Pamiętaj: im mniej tym lepiej! Pisząc scenariusz 

musisz zastanowić się, kto będzie narratorem opowieści? A może Twoja opowieść komiksowa 

będzie prowadzona w pierwszej osobie - narratorem może być bohater relacjonujący akcję  

na bieżąco lub wspominający po latach minione wydarzenia. Pamiętaj: narracja powinna być 

jednolita dla całego komiksu!  

3. Bohater/Bohaterowie  

Warto jednak zaprojektować kilka charakterystycznych postaci, które będą głównymi postaciami 

komiksu - to one przeprowadzą nas przez całą historię. To z nimi czytelnik będzie się utożsamiał! 

4. Warsztat - czyli zdolności rysunkowe autora komiksu - to bardzo ważna rzecz, jeśli chcemy, 

aby nasze dzieło zachęcało do obejrzenia i przeczytania. Rysunek musi być jak najbardziej 

prawidłowy pod względem proporcji postaci i planów. Powinien być wyrazisty i czytelny.  

To od Was zależy jaki styl rysowania wybierzecie! 

5. Materiały  

 Do narysowania komiksu potrzebne będą odpowiednie przybory rysunkowe:  

 ołówki różnej grubości (twarde i miękkie), dobra gumka (nie mażąca), kredki (ołówkowe) , czarne 

cienkopisy (np. 0.3 lub 0.5mm), markery Letraset (nie pozostawiają smug), farbki akwarelowe  

(np. do malowania tła), korektor punktowy (ciekawe efekty wizualne), pastele suche (również  

do tła),  białe kartki lub kalka (do wycinania i pisania 'chmurek') , nożyczki. 

6. Etapy rysowania komiksu  

Szkic komiksu 

Jeśli mamy gotowy scenariusz rozpisany na plansze, możemy przystąpić do najważniejszej części 

pracy nad komiksem: do rysowania! Każdy projekt trzeba zacząć od szkicu. Najpierw szkicujemy 

układ poszczególnych okien, pamiętając o zostawieniu miejsca na chmurki dialogowe! Zaznaczamy 

bardzo schematycznie rozmieszczenie postaci!  

 



 

Rysunek właściwy 

Po zakończonym szkicowaniu możemy zająć się rysunkiem właściwym oraz kolorowaniem 

poszczególnych okien. Tutaj wykonujemy także światłocień i tło - cały czas pamiętając o miejscu  

na chmurki z tekstem!  

Kontur 

Aby nasz komiks był wyraźny, na końcu etapu kolorowania możemy cienkopisem poprawić kontury 

oraz dodać drobne szczegóły.  

Tekst 

Pozostało już tylko wpisanie tekstu w chmurki i plansza gotowa! Jeśli tekst wpisujemy odręcznie, 

warto postarać się, aby był on wyraźny - może być pisany drukowanymi literami. Możemy  

też zeskanować każdą planszę, a tekst wpisać w komputerze i całość wydrukować. Wymaga  

to jednak dobrej znajomości programów graficznych. 

 


