
KONKURS LITERACKO - ARTYSTYCZNY 

„OCZAMI NOBLISTKI, CZYLI ZABAWA Z OPOWIADANIAMI OLGI 

TOKARCZUK” 

 

Cele konkursu: 

- popularyzacja twórczości Olgi Tokarczuk, 

- rozwijanie zainteresowań literaturą współczesną, 

- doskonalenie umiejętności literackich, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni w tworzeniu fotografii oraz prac plastycznych 

związanych z treścią opowiadań Noblistki. 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka polskiego i biblioteka 

szkolna w ZST w Tarnowie. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. 

3. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swoje uczestnictwo w konkursie do Pani 

Lucyny Olejnik lub Pani Anny Natońskiej do dnia 29.11.2019. 

4. Konkurs obejmuje trzy kategorie: literacką, fotograficzną i plastyczną. 

Uczestnik konkursu wybiera jedną kategorię. 

W kategorii literackiej uczniowie wybierają jedno ze wskazanych opowiadań 

Olgi Tokarczuk i tworzą zakończenie utworu, dopisując ciąg dalszy losów 

bohaterów. Praca nie może przekraczać 2 stron A4 pisanych czcionką Times 

New Roman 12.  

W kategorii fotograficznej uczniowie wykonują sekwencję zdjęć stanowiących 

ilustrację do treści wybranego opowiadania. Liczba zdjęć nie może przekraczać 

sześciu. Uczestnik wywołuje zdjęcia na swój koszt w formacie 15x21cm                  

i przekazuje organizatorom w podpisanej kopercie.                                                   

W kategorii plastycznej uczniowie wykonują indywidualną pracę plastyczną 



dowolną techniką, w formacie A4, A3 - będącą projektem okładki jednego                                 

z opowiadań Olgi Tokarczuk. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł 

opowiadania. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko i klasę. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie jednego projektu, który 

musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich 

ilustracji.                                                                                                                                               

W projekcie nie można  używać elementów obscenicznych i wulgaryzmów. 

 

5. Członkowie Komisji oceniają: 

- poprawność merytoryczną - adekwatność tekstu autorskiego uczestnika do treści 

opowiadania O. Tokarczuk, 

- kreatywność w konstruowaniu fabuły i dalszych losów bohaterów, 

- poziom językowy tekstu, jego styl, składnię oraz poprawność ortograficzną                      

i interpunkcyjną, 

- walory artystyczne fotografii, kompozycję w wyrażeniu treści opowiadania, 

- wyobraźnię i pomysłowość twórcy oraz estetykę wykonanej okładki. 

6. Prace konkursowe uczestnicy składają w Bibliotece szkolnej do dnia 10. stycznia 

2020. 

7. Komisja konkursowa ocenia prace literackie, fotograficzne i plastyczne. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się podczas 

Tygodnia Kultury w ZST w Tarnowie. 

Lista opowiadań Olgi Tokarczuk 

1. „Otwórz oczy, już nie żyjesz” 

2. „Podmiot” 

3. „Najbrzydsza kobieta świata” 

4. „Wyspa” 

5. „Skoczek” 

6. „Profesor Andrews w Warszawie” 



Opowiadania wchodzą w skład zbioru o tytule „Gra na wielu bębenkach” i są dostępne                       

w bibliotece szkolnej. 


