
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie poświęconym twórczości 

Zbigniewa Herberta. 

 

 

I. ORGANIZATOR: uczniowie klasy II d wraz z wychowawcą p. prof. B. 

Błaszczyk. 

 

II. CELE KONKURSU: popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-   temat pracy „Twarze Herberta”, 

-   konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły, 

-   każdy uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii konkursowej, 

-   każda kategoria będzie oceniana osobno, 

-   prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników, 

-   każdą pracę należy podpisać godłem i dołączyć do niej kopertę oznaczoną  

    tymże godłem (z informacją o  imieniu i nazwisku oraz klasie w środku). 

IV. KATEGORIE W REALIZACJI 

INDYWIDUALNEJ 

 1. Recytacja [ Przygotowanie do interpretacji głosowej 1-2 utworów (poetyckich, 

prozy poetyckiej, prozy, dramatu, eseju…) lub ich fragmentów; dopuszczalny jest 

montaż tekstów]. Czas prezentacji głosowej ( 6.12.2018) nie może przekroczyć 10 

minut. 

             2. Przygotowanie projektu muralu upamiętniającego Rok Herberta (z krótkim 

komentarzem do projektu). 

                 3. Napisanie wypowiedzi argumentacyjnej wychodzącej od tekstu Z. Herberta   

                 ,,Duszyczka” ( tekst do pobrania w załączniku). 

                  

                 ZESPOŁOWEJ ( maksymalnie czteroosobowy zespół)  

                 4. ,,Herbert  oczami licealisty"- portret Zbigniewa Herberta.  

 

 V   TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 

upływa 14 listopada 2018 r.  

Prace i zgłoszenia należy złożyć u uczennic kl. II d  

( Marii Węcławek lub Wiktorii Janik)  

bądź u p. prof. B. Błaszczyk (s.109). 

VI. KRYTERIA OCENY 

      1. Recytacji: 

- dobór repertuaru, 

- oryginalność i trafność interpretacji, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy 

twórczej interpretacji. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

– imię i nazwisko, klasę, 

– imię i nazwisko polonisty, 



– informacja o utworach (autor/ tytuł/y), 

– przewidywany czas recytacji. 

           2. Projektu muralu- pomysł, wizja artystyczna (krótko opisana w komentarzu)        

               oraz estetyka projektu. 

           3. Wypowiedzi argumentacyjnej (Ocenie podlegają: trafność rozpoznania problemu  

              i stanowiska autora tekstu, zaprezentowanie własnego punktu widzenia; poprawność  

             rzeczowa, kompozycja, styl, poprawność językowa i zapisu, długość- minimum  

             300 słów). 

         4. Zespołowego wyobrażenia Z. Herberta ( pomysł, poprawność merytoryczna  

            oraz estetyka wykonania). 

             

                                                                                  uczniowie kl. II d 

   

 


