
Regulamin Turnieju z wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego 

dla uczniów klas IV - VIII w ramach VIII Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliady  

1. Organizator:-Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Siedlcach. 

2. Temat:-„Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego”. 

3. Cele turnieju: 

-znajomość wiedzy na temat życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego, 

-znajomość ekranizacji utworów Kornela Makuszyńskiego, 

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

-aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach, 

-popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, 

-rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

oraz wdrażanie do świadomego wykorzystywania nowoczesnych źródeł 

informacji, 

- wdrażanie do współpracy w grupie. 

 
4. Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII. 
 
5. Turniej ma charakter zespołowy. Każda szkoła powinna zgłosić do 6-go lutego 
2023 roku trzech uczniów, którzy będą reprezentować daną szkołę (Karta 
zgłoszenia, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 
uczestnika konkursu i Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka). 
 
6. Zakres materiału to wiadomości o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego  
ze szczególnym uwzględnieniem następujących utworów: 
-„Awantura o Basię”, 

-„Szatan z siódmej klasy”, 

-„Panna z mokrą głową” , 

-„Szaleństwa Panny Ewy”. 

 

7. Znajomość ekranizacji utworów Kornela Makuszyńskiego: 

-„ Awantura o Basię” - 1995 r. 

-„ Szatan z siódmej klasy” – 2006 r. 

 -„Szaleństwa panny Ewy” – 1984r. 
-„Panna z mokrą głową” – 1994r. 



-„O dwóch takich co ukradli księżyc” – 1962r. 
8. Turniej odbędzie się w dniu Finału VIII Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliady 
16-go marca 2023 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Siedlcach. 

9. Komisję konkursową powołuje organizator Turnieju wiedzy. 

10. Laureaci turnieju otrzymają nagrody. 

11. Do pełnego udziału w Turnieju wiedzy wymagane jest posiadanie 
przez każdego uczestnika urządzenia z dostępem do Internetu 
oraz zainstalowaną aplikacją do odczytywania kodów QR. 

12. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Turnieju wiedzy jest jednoznaczne z 
akceptacją powyższego regulaminu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub godziny Turnieju 
z przyczyn niezależnych od organizatora. 

  



Karta zgłoszenia na VIII Siedlecką Międzyszkolną Korneliadę 

(Turniej wiedzy – klasy IV – VIII) 

. 

Szkoła Podstawowa r……………………………………………………….…………..……………….... 

……………………………………………………….…………………………………………..………..………… 

Adres………………………………………………………………………………………………….......……… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon……………………………………………………………………………….…………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………….……………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna (ew. telefon kontaktowy)…………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………. 

Uczniowie wytypowani do turnieju: 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Klasa 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 


