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 FRANCOPHONIE 2019   

 Konkurs dla uczniów języka francuskiego szkół licealnych  

 
 

Źródła: https://www.filmweb.pl/film/Nietykalni-2011-583390 

https://www.institutfrancais.pl/ 

 

Plakat filmowy jest – obok zwiastunu – jednym z najważniejszych i najbardziej podstawowych elementów 

promujących film. Przekazuje informacje, zachęca do wyjścia do kina, kupienia biletu i zobaczenia filmu. Jest to 

pewien rodzaj reklamy filmu. Często zawiera tytuł produkcji, nazwiska najważniejszych aktorów i reżysera, 

postacie filmu, czasem jakieś kadry (po rodzaju scen przedstawionych na plakacie można np. zorientować się, 

do jakiego gatunku należy dany film). 

Plakat musi być widoczny, rzucający się w oczy i zwracający uwagę. Tym sposobem ma on zaciekawić widza. 

Wiele plakatów zapowiadających kultowe filmy zapisało się w świadomości miłośników kina na stałe. A może by tak 

stworzyć własny projekt, który właśnie zapisze się na stałe w pamięci miłośników francuskiego kina? Wykorzystaj 

swój twórczy potencjał i działaj jak producent filmowy! Weź udział w naszym konkursie i stwórz swój własny plakat 

filmowy! Szczegóły konkursu poniżej. 

 

Zadanie konkursowe: postaraj się stworzyć własny plakat promujący francuskie kino i zachęcający do oglądania 

filmów reżyserów znad Sekwany. Wymyśl chwytliwe hasło*, które zaciekawi widzów i od razu przykuje ich uwagę 

Działaj tak, by chcieli kupić bilet i pędzili do kinowych sal. Powodzenia! 

 

* Hasło w formie sloganu może być przygotowane po polsku, francusku lub w obydwu językach. Nie powinno być zbyt 

długie, tak by łatwo zapadało w pamięć. Stosowanie rymów, gier słownych, aluzji jak najbardziej wskazane  

 

 

Gotowe prace wraz z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, szkoła, klasa oraz nazwisko nauczyciela j. francuskiego) prosimy 

nadsyłać na adres:  

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki  

ul. Grota Roweckiego 5 

41-205 Sosnowiec 

Z dopiskiem: Konkurs 

Termin nadsyłania prac: 25 marca br. 

Ogłoszenie wyników konkursu: 27 marca br. (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ) 

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody! 

https://www.filmweb.pl/film/Nietykalni-2011-583390
https://www.institutfrancais.pl/

