
Konkurs: Mistrz Kaligrafii – klasy 4 – 8  

 

Celem konkursu: Mistrz Kaligrafii jest propagowanie wśród uczniów sztuki pięknego pisania, 

zachęcanie do dbania o estetykę i charakter pisania. 

Zadanie konkursowe:  

Należy samodzielnie przepisać fragment tekstu wybranego przez nauczyciela, zróżnicowanego 

stopniem trudności dla poszczególnych klas 4 – 6. Prace konkursowe oceniane będą na poziomach: 

klasy 4 – 6, klasy 7 – 8.  

Po kaligraficznym przepisaniu tekstu należy zrobić dokładne zdjęcie wykonanej pracy, a następnie 

wysłać je na platformę Teams w zespole: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Konkursy. 

Ocena prac:  

 tekst napisany na papierze w jedną linię dowolnego formatu;  

 tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek); 

 praca poprawnie przepisana, staranna, estetyczna pod względem połączeń liter;  

 staranność właściwego rozmieszczenia tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między 

wierszami); 

 praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera 

wersu). 

Termin wysłania zdjęć wykonanych prac na platformę Teams w zespole: Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego – Konkursy do 1 marca 2021r. (poniedziałek). 

Nagrody: na poziomie klas 4 – 6 oraz klas 7 – 8 zostanie wyłoniony Mistrz Kaligrafii  (1 miejsce) 

oraz 2 Wicemistrzów Kaligrafii  (2 i 3 miejsce), którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny 

celujące z języka polskiego. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają za swoją aktywność oceny bardzo dobre z języka polskiego. 

 

Teksty do kaligrafii są już dostępne na następnej stronie. 

 

 



Tekst Konkursowy dla klas 4-6: 

Bolesław Prus „Katarynka” 

    Mała niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła 

się, usta śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grad.  

     Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym dawno już nie doświadczyła tylu wrażeń! Jak pięknym 

zjawiskiem wydawały się jej fałszywe tony katarynki! Jak wspaniałym był ryk trąby, która mecenasa 

mało nie przyprawiła o apopleksję.  

     Na dobitkę, kataryniarz, widząc uciechę dziecka, zaczął przytupywać wielkim obcasem w bruk i od 

czasu do czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem się pociągów.  

     Boże! Jak on ślicznie gwizdał... 

 

 

 

Tekst Konkursowy dla klas 7-8: 

Adam Mickiewicz  „Pan Tadeusz”  

Księga I  - Gospodarstwo 

„Inwokacja” 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

  

Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę 

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

 



 


