
Regulamin powiatowego konkursu literacko-historyczno-plastycznego 
Zwycięzcy Enigmy w komiksie 

 
Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków 
Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie, ul. Dziatwy 6, 03 – 109 Warszawa.  
 

Celem konkursu jest: 
- rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych;  
- popularyzacja wiedzy na temat życia i pracy naukowej polskich matematyków: Henryka 
Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego; 
- pogłębianie zainteresowań historią Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego; 
- propagowanie wiedzy na temat historii II wojny światowej, a szczególnie roli polskich 
naukowców w pokonaniu III Rzeszy; 
- rozwijanie kompetencji polonistycznych;  
- rozwijanie kreatywności; 
- rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Przebieg konkursu: 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.  
 
2. W konkursie literacko-historyczno-plastycznym uczestnicy mają za zadanie stworzenie 
komiksu na podstawie podanej lektury: 

• Biografie Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego na stronie 
Centrum Szyfrów Enigma. 

 https://csenigma.pl/centrum-szyfrow/historia/historie-matematykow/ 

• Beata Majchrowska „Więcej niż Enigma” rozdz. VII „Ugryźć Enigmę”, rozdz. VIII 
„Szyfry – bombowa sprawa” wyd. Klinika Języka, Szczęsne 2020 



3. Harmonogram konkursu:  

I Etap (szkolny)  
27.03.2023r. – data, do której uczestnicy konkursu przedstawiają szkolnej komisji 
konkursowej swoje prace;  
21.04.2023r. – data, do której prace konkursowe muszą zostać dostarczone do siedziby 
komisji etapu powiatowego (SSP nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy,       
ul. Dziatwy 6, 03-134 Warszawa); każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace 
opatrzone metryczkami  (załącznik nr 1). Należy dostarczyć także protokół etapu szkolnego 
konkursu ( załącznik nr 3), zgodę rodziców uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 2) 
i klauzulę RODO (załącznik nr 4). 

II Etap (powiatowy – kwalifikacja prac, ocena prac przez komisję) 
28.04.2023r. – ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu (na liście znajdą się prace 
przysłane w wyznaczonym terminie oraz spełniające warunki konkursu). 

08.05.2023r. – ogłoszenie listy laureatów. 
Skany nagrodzonych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora. 

4. Jury w II etapie powiatowym konkursu literacko-historyczno-plastycznego Zwycięzcy 
Enigmy w komiksie będzie oceniać prace według poniższych wymagań: 
- praca uczestnika to komiks na podstawie podanych źródeł na jeden z wybranych tematów:  
1. Biografia jednego z polskich matematyków: Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego       
i Mariana Rejewskiego. 
2. Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski na kursach kryptologicznych. 
- objętość komiksu: od 10 do 16 kadrów,  
- różnorodność sposobów przekazania treści w komiksie, 
- nadanie tytułu, 
- poprawność rzeczowa (zgodność z tekstami źródłowymi) 
- kryteria techniczne: wyłącznie prace wykonane ręcznie, obejmujące maksymalnie trzy 
kartki formatu A3, rysunek jednostronny, pismo odręczne, technika wykonania dowolna 
(kredki, farby itp.), prace kolorowe lub czarno-białe. 



Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:  
- oryginalność ujęcia tematu,  
- bogactwo języka,  
- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,  
- estetyka pracy: staranność rysunku, kolorystyka. 

Inne ważne ustalenia regulaminu:  
1. Konkurs ma rangę konkursu powiatowego.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przyzna ono nagrody za pierwsze, drugie      
i trzecie miejsce.  

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

6. Laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły o wynikach konkursu; 
nagrody zostaną im przesłane pocztą.  

7. Skany nagrodzonych komiksów zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 
zgodnie ze złożonym oświadczeniem o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich             
na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych. 

8. Ustalenia jury są ostateczne.  

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 
wizerunku i danych osobowych.  


