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X TURNIEJ WIEDZY Z HISTORII SZTUKI 08.03.2018 –09.03.2018
REGULAMIN

* Turniej Wiedzy z Historii Sztuki ma na celu:
 pogłębianie wiedzy z historii sztuki i kultury wykraczającej poza ramy programu;
 wprowadzenie ucznia w świat kultury w szerokim znaczeniu;
 przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze;
 kształtowanie postaw otwartych na inne społeczności i ich kulturę;
 stworzenie pełniejszej możliwości przeżywania i doświadczania sztuki;

 W Turnieju Wiedzy z Historii Sztuki biorą wyłącznie udział przedstawiciele klas
VI.

 Zgłoszenia klas– drużyn przyjmowane są do 19.01.2018 r., do godziny 14.00,
w sekretariacie szkoły, telefon 523975039

Drużyny klasowe powinny składać się z 6 uczniów, przedstawicieli klas VI.
Szkoła może wytypować kilka drużyn, również jedna klasa, może wytypować
kilka drużyn.
Uczestnicy Turnieju przygotowują materiał z historii sztuki – od prehistorii do czasów
współczesnych.
Uczestników Turnieju obowiązuje bibliografia zastrzeżona przez organizatora, czyli
wkładki z historii sztuki w podręcznikach do Plastyki dla klasy IV, V i VI, zgodne
z nową podstawą programową, autorstwa Stanisława Krzysztofa Stopczyka, wybitnego
polskiego historyka sztuki.
We wkładce z historii sztuki do klasy V, dotyczącej średniowiecza „ Wśród
kościołów, katedr i ołtarzy”, przypominam ! jest błąd, dotyczący ram czasowych sztuki
romańskiej i gotyckiej. Organizator Turnieju zgłosił problem w redakcji podręcznika.
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Organizator zobowiązał się do przekazania materiałów dydaktycznych, czyli skanów
wkładek z historii sztuki z klasy IV, V, VI ze stosowną erratą.
Skany zostały opracowane w programie Microsoft Word i zapisane w czterech
częściach:
1. klasa V /błędy w podręczniku/
2. klasa IV / sztuka prehistoryczna/
3. klasa V /Starożytna Grecja, Rzym, Średniowiecze, Renesans/
a. w części dotyczącej Średniowiecza został wstawiony rozdział dotyczący Wczesnego
Średniowiecza, gdzie zostały podane prawidłowe ramy czasowe romanizmu i gotyku.
4. klasa VI / Barok, Klasycyzm, XIX w., XX w., XXI w./
materiały zostały umieszczone na szkolnej stronie SP1, po zgłoszeniu drużyn, czyli
22.01.2018r., zostaną przekazane drogą elektroniczną na adresy e-mailowe
poszczególnych szkół
Organizator nie zabezpiecza uczestników Turnieju w potrzebne materiały plastyczne
do wykonania zadania turniejowego, w części „Malowanie na hasło”, realizowane
w pierwszym dniu turnieju.
Turniej składa się z pięciu części – test, rozpoznawanie dzieł sztuki, malowanie
na hasło, puzzle, prezentacja.
Turniej kończy się wyłonieniem jednej zwycięskiej drużyny, której członkowie
otrzymują nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły.
Organizator Turnieju nie przewiduje nagród za zajęcie dalszych miejsc.

1. Test – podstawy historii sztuki - całość,
[ Stanisław Krzysztof Stopczyk – wkładki z historii sztuki- Plastyka dla klas IV, V i VI ]
2. Rozpoznawanie dzieł sztuki - kopie- 3 pkt / całość/
[ Stanisław Krzysztof Stopczyk – wkładki z historii sztuki- Plastyka dla klas IV, V i VI ]
* jedna kopia dowolnego dzieła wykonana przez ucznia na formacie A2, dowolną techniką
plastyczną, opisana na odwrocie- autor, tytuł, styl, technika wykonania dzieła+ imię,
nazwisko, klasa, szkoła
* praca plastyczna dostarczona wcześniej – do 23.02.2018r., do godziny 14.00,
w sekretariacie szkoły
* każda drużyna dostarcza jedną kopię!, proszę nie zwijać prac w rulon!
3. Malowanie na hasło - 6 pkt /całość/
[ Stanisław Krzysztof Stopczyk – wkładki z historii sztuki- Plastyka dla klas IV, V i VI ]
* praca plastyczna powinna być wykonana farbami na formacie A1
* uczniowie malują podane hasło, np. na I Turnieju była Mona Liza. Wygrywa praca, która
jest najbardziej podobna do oryginału.
Ocenie podlega:
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kompozycja,
dobór środków wyrazu plastycznego,
technika wykonania,
zgodność z oryginałem,
ujęcie tematu,
ogólny wyraz artystyczny,

4. Puzzle – 6 pkt /całość/
[ Stanisław Krzysztof Stopczyk – wkładki z historii sztuki- Plastyka dla klas IV, V i VI ]

* układanie na czas + rozpoznanie i opis dzieła – /nazwa dzieła, czas powstania dzieła,
miejsce, gdzie się znajduje, dodatkowe informacje związane z dziełem/.
5. Prezentacje - 6 pkt / całość/ 7 minut /
* Prezentacje z historii sztuki [ Stanisław Krzysztof Stopczyk – wkładki z historii sztukiPlastyka dla klas IV, V i VI ] – temat dowolny- rzeźba, architektura, malarstwo, twórczość
dowolnego artysty, może być opis dzieła,
* prezentacja ustna lub w formie multimedialnej,
*temat zgłoszony do 23.02.2018r., do godziny 14.00
*Praca nad prezentacją powinna być pracą samodzielną uczniów – nauczyciel prowadzący
powinien jedynie ukierunkować uczniów, nie wolno mu zrobić prezentacji za

uczniów.
 Ocenie będzie podlegać:
sposób prezentacji,
ujęcie tematu,
zakres tematu,
wyczerpanie tematu,
merytoryczność,
techniczne walory prezentacji,
ogólny wyraz artystyczny

Etap I – aula SP1
etap podstawowy 08.03.2018 /czwartek/ - 10.40-13.25
a. 45 min. – test
b. 45 min. – KOPIE - rozpoznawanie dzieł sztuki
c.
> malowanie/rysowanie na hasło

Etap II – aula SP1
etap rozszerzony 09.03.2018 /piątek/-– 10.40-13.25
1.
2.

10.40 – 11.25 – puzzle + przygotowania grup do prezentacji
11.45 – 12.30 – prezentacja wybranego tematu z historii sztuki
ogłoszenie wyników
Organizator X Turnieju Wiedzy z Historii Sztuki
Elżbieta Połom
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