
Regulamin konkursu literackiego w ramach  
VIII Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliady  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Siedlcach. 

 

2. Tematy prac: 

 a) Kategoria wiekowa 1: Klasy IV – VI;  

 Jak odkryłem tajemnicę znikających bohaterów z wybranej powieści Kornela 

Makuszyńskiego?- opowiadanie z dialogiem. 

 

 b) Kategoria wiekowa 2: Klasy VII– VIII;  

  Wyobraź sobie, że jesteś bohaterem jednej z książek Kornela 

Makuszyńskiego i rozwiązujesz wymyśloną przez siebie zagadkę 

detektywistyczną – opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych. 

 

3. Cele konkursu: 

– zachęcenie do prezentowania talentów literackich; 

– kształtowanie umiejętności pisania; 

– rozwijanie wyobraźni twórczej; 

– popularyzowanie dziecięcej twórczości literackiej; 

– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

– popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego; 

– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami literackimi; 

– wyrabianie wrażliwości literackiej. 

 



4. Terminy i miejsce składania prac konkursowych: 

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 12 

przy ul. Unitów Podlaskich 16 do dnia 3 marca 2023r.  

Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę. Każda ze szkół biorących udział 
w konkursie wypełnia również: Kartę zgłoszenia, Oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na publikację wizerunku uczestnika konkursu i Zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka. 
 

 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

• każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę – nieprzekraczającą dwóch 

stron A4 (praca napisana na komputerze, czcionka 12, Times New Roman, 

interlinia 1,5) 

• wydrukowaną pracę konkursową, należy złożyć w kopercie A4 oznaczonej 

dopiskiem: „VIII Korneliada – Kategoria wiekowa 1 lub Kategoria wiekowa 2”, 

opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora; 

• jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę; 

• szkoła może nadesłać maksymalnie 3 (trzy) prace w każdej z kategorii; 

• prace grupowe nie będą oceniane; 

• praca musi zawierać imię nazwisko autora oraz klasę, jak również imię i nazwisko 

opiekuna ucznia (polonisty); 

• komisja powołana specjalnie w tym celu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach dokona oceny zgłoszonych 

do konkursu prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii, biorąc pod 

uwagę kryteria wskazane w punkcie 6 niniejszego regulaminu; 

• w każdej z kategorii organizatorzy przyznają nagrody za pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce oraz wyróżnienia specjalne (o ile takie będą); 



• autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów 

o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie 16 marca; 

• prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą 

oceniane; 

• udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody 

na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji; 

• prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów. 

 

6. Kryteria oceniania: 

• zgodność pracy z tematem; 

• zachowanie odpowiedniej formy językowej; 

• oryginalność i niebanalność; 

• twórczy charakter utworu; 

• poprawność merytoryczna (związana z wymaganym gatunkiem literackim); 

• poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna; 

• ogólna estetyka pracy. 

 

7. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo 

do wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji lub ich 

wyeksponowania. 

 

  



Karta zgłoszenia na VIII Siedlecką Międzyszkolną Korneliadę 
 

Konkurs literacki 
Kategoria wiekowa 2  

Klasy VII – VIII 
 
Wyobraź sobie, że jesteś bohaterem jednej z książek Kornela Makuszyńskiego 
i rozwiązujesz wymyśloną przez siebie zagadkę detektywistyczną – 
opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych. 
 

 
Szkoła Podstawowa nr ……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

1. Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………........................…… 

Tytuł pracy: ……………………………………………….………….......................................…… 

Klasa: ……………………………………………………….......................................................… 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………..................................................…… 

 

2. Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………........................……… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………................................……… 

Klasa: ……………………………………………………………...............................................…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………….......................…………… 

 

3. Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………........................……… 

Tytuł pracy: …………………………………………………………........................................…… 

Klasa: ……………………………………………………………...............................................…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………….........……………………… 
  



Karta zgłoszenia na VIII Siedlecką Międzyszkolną Korneliadę 
 

Konkurs literacki 
Kategoria wiekowa 1  

Klasy IV – VI  
 
 

 Jak odkryłem tajemnicę znikających bohaterów z wybranej powieści Kornela  
 Makuszyńskiego? – opowiadanie z dialogiem. 
 

 
Szkoła Podstawowa nr ………………………………………………………………………..………….. 

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

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

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

 

1. Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………….……………….…… 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….…….………..……. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………….………………..…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………….……..……...……… 

 

2. Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………….……….……… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………….…..…….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………….………..…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………..…..…… 

 

3. Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………….…… 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….………..……. 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………..…… 


