
Szkoła Podstawowa  nr 153 w Łodzi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
91-811 Łódź, ul. Obrońców Westerplatte 28, tel./fax 42 657 12 98 

I Międzyszkolny Konkurs Informatyczno - Humanistyczny  - „Baśnie i legendy o Łodzi w komiksie” 

 

 

 

 

 

 
  

  

I. Organizator konkursu: 

• Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi, ul. Obrońców 

Westerplatte 28, organizacja konkursu  Krzysztof Kruszyński - nauczyciel informatyki.  

II. Rodzaj i adresaci konkursu: 

• Konkurs jednoetapowy – etap ogólnołódzki. 

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Łodzi. 

III. Cele konkursu: 

• Wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie znanych i opublikowanych 

baśni i legend o mieście Łodzi. 

• Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia. 

• Zapoznanie z historią, kulturą i tradycjami Łodzi, 

• Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej (aplikacji komputerowych 

i webowych) w praktyce oraz zaprezentowanie możliwości twórczych uczniów. 

IV. Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść 

dowolnej baśni lub legendy związanej z miastem Łódź, które są dostępne w postaci 

drukowanej lub elektronicznej. 

2. Komiksy można przygotować: 

A. w serwisie ToonDoo (www.toondoo.com) za pomocą narzędzia ToonDoo Maker. Nie ma 

ograniczenia w liczbie scen komiksowych. 

Podczas tworzenia poszczególnych scen komiksowych można użyć postaci i elementów 

graficznych z biblioteki ToonDoo lub utworzyć w serwisie postacie własne za pomocą 

narzędzia TraitR. 

Pojedyncze sceny komiksowe należy zapisać w programie, a następnie pobrać z serwisu 

w postaci plików graficznych na dysk komputera. Obrazy ze scenami należy wstawić do 

dokumentu Word i dodać stronę tytułową zawierającą: 

- nazwę baśni lub legendy oraz źródło publikacji, (autor i tytuł książki lub adres strony 

internetowej w przypadku publikacji elektronicznej), 

- imię i nazwisko autora komiksu, klasę, 

- nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna pracy. 

Przygotowany dokument należy zapisać do formatu PDF (w jakości do wydruku). 

B. w programach PowerPoint, Word lub podobnych, które umożliwiają tworzenie scen 

komiksowych i zapisanie pracy do formatu PDF. Nie ma ograniczenia w liczbie scen 

komiksowych.  

Podczas tworzenia komiksu można użyć grafiki z galerii clipart lub wykorzystać obrazy 

pobrane z Internetu pod warunkiem, że jest dozwolone ich wykorzystanie. 
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Można też wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych.  

Komiks powinien posiadać stronę tytułową, zawierającą nazwę baśni, źródło, autora pracy 

itd.,  jak w punkcie A. 

Przygotowany dokument należy zapisać do formatu PDF (w jakości do wydruku). 

3. Każdy Uczestnik Konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową (maksymalnie 5 ze szkoły). 

V. Kryteria oceny prac konkursowych 

Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę: 

• Zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu. 

• Oryginalność przedstawienia tematu. 

• Przejrzysty i uporządkowany układ komiksu. 

• Poprawność ortograficzną, stylistyczną i językową, 

• Poprawność merytoryczną zamieszczonych w komiksie informacji. 

• Kompozycję plastyczną i szatę graficzną. 

• Poprawne wykorzystanie możliwości aplikacji internetowych i komputerowych. 

VI. Terminarz i zgłoszenie uczniów do konkursu 

Gotowe prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych Mariusza Rudzińskiego 

w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2017r. 

Najlepsze prace (maksymalnie 5 ze szkoły) nagrane na płycie CD wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do regulaminu) zostaną dostarczone do dnia 28 kwietnia 2017 r. do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi z dopiskiem "KONKURS NA KOMIKS O ŁODZI" 
lub drogą mailową na adres kruskik@wp.pl.  

Na karcie zgłoszenia prosimy umieścić pieczątkę szkoły oraz podpis dyrektora. 

Dodatkowych informacji udziela nauczyciel informatyki Krzysztof Kruszyński - kruskik@wp.pl -  

w tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs - komiks o Łodzi”. 

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 maja 2017 o godz. 10
00

 w Szkole 

Podstawowej nr 153 w Łodzi. 

Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

VIII. Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele zostaną uhonorowani 

podziękowaniami. 

IX. Uwagi końcowe 

1. Regulamin i karta zgłoszenia - będą również dostępne na stronie internetowej szkoły SP 153 

http://sp153.pl/ 

2. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich 

wykorzystania dla celów edukacyjnych. 

X. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA 
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• Nazwisko i imię autora; klasa 

  

Lp. Nazwisko  Imię Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

• Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy) 

………………………………………………………………………………………………………… 

• E-mail nauczyciela ……………………………………………………………………………….. 

• Nazwa i adres szkoły, telefon i e-mail ……………………………………………………………. 

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

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

• Pieczęć szkoły i podpis dyrektora 

 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia pracy konkursowej ………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 1 

ŁCDNiKP  

Patronat 


