
Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligraficznego 

ph. „Mistrz Słowa Pisanego”  

 

 

Drodzy Uczniowie! 

Mamy nadzieję, że nasz konkurs stanie się dla Was ciekawą 

przygodą z kaligrafią, czyli sztuką pięknego pisania. 

Cele konkursu:  

➢ rozwijanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, 

➢ rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

➢ odkrywanie zainteresowań i talentów uczniów, 

➢ rozbudzanie zainteresowań literaturą piękną.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

❖ Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pławnie. Kategorie wiekowe: 

- I kat.- uczniowie klas 1-3 

- II kat.- uczniowie klas 4-6 

- III kat.-uczniowie klas 7-8 

❖ Uczniowie mają za zadanie przepisać dołączony do regulaminu tekst 

długopisem lub piórem na kartce zeszytu w trzy linie formatu A-5          

(klasy 1-3), a uczniowie klas 4-8 na papierze gładkim formatu A4. 

Dopuszcza się stosowanie wszelkich ozdobników do tekstu, np.  

- inicjał, czyli litera rozpoczynająca tekst 

- bordiura, czyli ozdobne obramowanie 

- ilustracje odnoszące się do tekstu.  

Do tworzenia ozdobników można użyć kolorowych pisaków.  



❖ Prace konkursowe w postaci czytelnego zdjęcia lub skanu należy 

przesyłać na adres renata.ryszka@zsgplawno.pl do dnia                                       

22 stycznia 2021r.  
❖ Ocenie będą podlegać: staranność pracy, płynność pisma i estetyka 

połączeń liter oraz oryginalność elementów graficznych.  

❖ Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.  

Organizatorzy:  

Renata Ryszka 

Danuta Kamińska-Lasoń 

Sylwia Moruń 

Pod patronatem Pani Dyrektor PSP w Pławnie 
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TEKST DO PRZEPISANIA: 

KATEGORIA I- KLASY 1-3 

Jan Brzechwa 

„Na wyspach Bergamutach” 

Na Wyspach Bergamutach  

Podobno jest kot w butach,  

Widziano także osła,  

Którego mrówka niosła,  

Jest kura samograjka,  

Znosząca złote jajka,  

Na dębach rosną jabłka  

W gronostajowych czapkach,  

Jest i wieloryb stary,  

Co nosi okulary,  

Uczone są łososie  

W pomidorowym sosie  

I tresowane szczury  

Na szczycie szklanej góry,  

Jest słoń z trąbami dwiema  

I tylko … wysp tych nie ma. 

 

 

 



TEKST DO PRZEPISANIA: 

KATEGORIA II- KLASY 4-6 

Ignacy Krasicki 

„Lew i zwierzęta”  

Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały, 

Był dyskurs: jaki przymiot w zwierzu doskonały. 

Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił powagę, 

Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę; 

Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać, 

Wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać, 

Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi, 

Ryś odzienie wytworne, zając rącze nogi; 

Pies wierność, liszka umysł w fortele obfity, 

Baran łagodność, osieł żywot pracowity. 

Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali: 

"Według mnie ten najlepszy, co się najmniej 

chwali". 

 



TEKST DO PRZEPISANIA: 

KATEGORIA III- KLASY 7-8 

Antoine de Saint-Exupery 

„Mały Książę” (fragment) 

Wtedy pojawił się lis.  

- Dzień dobry - powiedział lis.  

- Dzień dobry - odpowiedział grzecznie Mały 

Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.  

- Jestem tutaj - posłyszał głos - pod jabłonią!  

- Ktoś ty? - spytał Mały Książę. - Jesteś bardzo 

ładny...  

- Jestem lisem - odpowiedział lis.  

- Chodź pobawić się ze mną - zaproponował Mały 

Książę. - Jestem taki smutny...  

- Nie mogę bawić się z tobą - odparł lis. - Nie 

jestem oswojony.  

- Ach, przepraszam - powiedział Mały Książę. 

Lecz po namyśle dorzucił: - Co znaczy 

"oswojony"?  

- Nie jesteś tutejszy - powiedział lis. - Czego 

szukasz?  

- Szukam ludzi - odpowiedział Mały Książę. - Co 

znaczy "oswojony"?  

http://republika.pl/oskarm/autor.html


- Ludzie mają strzelby i polują - powiedział lis. - 

To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest 

interesujące. Poszukujesz kur?  

- Nie - odrzekł Mały Książę. - Szukam przyjaciół. 

Co znaczy "oswoić"?  

- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział 

lis. - "Oswoić" znaczy "stworzyć więzy" (…) 

 

 

 


