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Trzebuska 2021 



Cele konkursu: 
Uczczenie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema. Przybliżenie 

sylwetki twórczej jednego z najważniejszych i najbardziej docenianych 

na świecie polskich pisarzy. Popularyzacja dokonań najwybitniejszego 

futurologa i twórcy science fiction. Rozwijanie talentów uczniów 

uzdolnionych plastycznie i literacko. 
 

Zasady uczestnictwa: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z woj. 

podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie 

pracy plastycznej lub literackiej zgodnej z podaną tematyką i formą. 
 

Tematyka prac plastycznych:  
(Format prac bez oprawy A3 lub większy, techniki płaskie dowolne. 

Formy przestrzenne stabilne maksymalnie 50 cm x 50 cm x 50 cm) 

kl. I – III 
1.  Czy wy wiecie, że w rakiecie najwspanialsza podróż w świecie?  

– przedstawienie fantastycznych scen obserwowanych z pokładu 

rakiety. 

2.  Robot humanoidalny – forma przestrzenna.  

kl. IV – VI 
1. Robot badawczy  - forma przestrzenna  urządzenia. 

2. Na obcej planecie… – plastyczne przedstawienie wyobrażeń  

na temat  wyglądu planety i jej mieszkańców. 

kl. VII – VIII  

1. Plakat z okazji Roku Stanisława Lema. 

2. Na mlecznej drodze – ilustracja podróży przez galaktykę. 
 

Tematyka i forma prac literackich: 

kl. IV – VI 
1. Wiersz inspirowany biografią lub twórczością Stanisława Lema. 

2. Robot – mój przyjaciel – opowiadanie twórcze. 

3. List do Stanisława Lema lub wybranego bohatera jego utworów.  

 

kl. VII – VIII 

1. Wynalazki rodem z Lema – szansą czy zagrożeniem? – rozprawka. 

2. Spotkali się w Kosmosie - opowiadanie twórcze z wykorzystaniem 

wybranych lektur. 

3. Na obcej planecie – kartka z pamiętnika. 
 

Terminy: 
Prace prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzebusce  

(tel. 17 77 29 051) do 30 kwietnia 2021 r.  

Uwagi:  
1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2021 Konkurs Wiosenne Zmagania 

Artystyczne został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą 

być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

eksponowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora. Udział 

w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku 

w ramach realizacji celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

3. O wynikach konkursu, terminie i sposobie odbioru nagród laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatorów. 

4. Każdą pracę należy opisać na odwrocie drukowanymi literami  

(imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, nr telefonu szkoły, 

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna).  

       

Organizatorzy: 

  Marta Janiec 

Małgorzata Krupa 

Jolanta Szczygieł 

 


