REGULAMIN XI KONKURSU WIEDZY O SZTUCE
w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”
dla uczniów gimnazjów woj. lubuskiego w roku szkolnym 2016/2017
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym
w Gorzowie Wlkp.
Patronat: Lubuski Kurator Oświaty
I.

Cele konkursu:
popularyzacja wiedzy o sztuce w zakresie muzyki i plastyki wśród uczniów
gimnazjów,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z zagadnieniami kultury
światowej, polskiej, regionalnej,
przygotowanie do nauki w szkole wyższego stopnia,
zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji.

II.

Uczestnicy
Uczniowie gimnazjów z woj. lubuskiego.

III.

Organizacja i przebieg konkursu
1. Konkurs przygotowuje, przeprowadza, ocenia prace i ustala listę laureatów
Komisja Konkursu Wiedzy o Sztuce powołana przez dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
Siedzibą Komisji Konkursowej jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 66-400
Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23, tel. 95/7216-110, fax 95/7216-112, e-mail:
wom@womgorz.edu.pl, strona internetowa: www.womgorz.edu.pl.
2. Konkurs jest dwuprzedmiotowy, tj. organizowany oddzielnie dla przedmiotu
„plastyka” i oddzielnie dla przedmiotu „muzyka”. Uczestnik wybiera przedmiot.
Laureaci zostaną wyłonieni osobno z obu przedmiotów.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie według załączonego wzoru należy nadsyłać
do dnia 5 stycznia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: wom@womgorz.edu.pl
lub listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23,
66-400 Gorzów Wlkp.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest traktowane jako jednoczesne wyrażenie zgody
na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników przez
Komisję Konkursową do dokumentowania przebiegu zawodów, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Konkurs ma przebieg dwustopniowy:
zawody szkolne

– odbędą się 27 stycznia 2017 r. (godz. 8.00)

zawody wojewódzkie

– odbędą się 8 kwietnia 2017 r. w Liceum
Plastycznym w Gorzowie Wlkp. (godz. 12.30).

6. Zawody szkolne
Zawody szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez
dyrektora szkoły. Zawody polegają na rozwiązaniu testu, na co przeznacza się
45 minut. Wykonane przez uczniów testy wraz z protokołem zawodów (wzór
w załączeniu) szkoła przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zawodów szkolnych.
Aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, uczeń musi uzyskać 75%
punktów możliwych do zdobycia.
Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich zostanie
opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w terminie 14 dni od dnia zawodów szkolnych.
7. Zawody wojewódzkie
Składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej
1) część teoretyczna: test z wiedzy (60 minut)
2) część praktyczna:

z muzyki – rozpoznawanie utworów muzycznych,
podanie autora i tytułu dzieła (45 minut),
z plastyki – rozpoznawanie dzieł plastycznych,
podanie autora, tytułu dzieła (45 minut).

8. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w ciągu dziesięciu dni od dnia przeprowadzenia zawodów finałowych na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszone
wyniki są ostateczne.
9. Laureatom i finalistom Konkursu Lubuski Kurator Oświaty przyznaje punkty
uwzględniane w procedurze rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydaje Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wlkp.
10. Finalistą Konkursu zostaje uczestnik, który przystąpi do zawodów wojewódzkich
i uzyska w nich 30% punktów.
ZAGADNIENIA Z PLASTYKI

1. Pojęcia i terminy plastyczne.
2. Zagadnienia z dziejów sztuki: sztuka prehistoryczna, starożytna, średniowieczna,
nowożytna, nowoczesna – zjawiska w sztuce XX i XXI wieku.
3. Wielcy artyści, ich życie i twórczość.
4. Analiza dzieła sztuki.
5. Rozpoznawanie i nazywanie wybitnych dzieł sztuki.
Literatura: podręczniki do plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum
ZAGADNIENIA Z MUZYKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pojęcia i terminy muzyczne.
Zasady notacji muzycznej.
Zagadnienia z historii muzyki od jej początków do współczesności.
Nowe gatunki muzyki.
Wielcy kompozytorzy – życie i twórczość.
Polska muzyka ludowa, zwyczaje, obrzędy.
Rozpoznawanie i nazywanie słyszanych dzieł muzycznych.

Literatura: podręczniki do muzyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Informacji szczegółowych udziela Danuta Przybysz, tel. 696-044-260

