
 

 
 

Konkurs z okazji  Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem: 
„Wolność kocham i rozumiem” 

 
1. Aby popularyzować postawę  patriotyczną oraz kształtować poczucie więzi z własnym narodem i budować 

poczucie  dumy z jego osiągnięć, zapraszamy do konkursu o tematyce patriotycznej. 
 
Pragniemy wzbudzić zainteresowanie uczniów historią Polski i wzmocnić więzi narodowe młodego pokolenia 
oraz wzmocnić poczucie tożsamości narodowej. Chcemy również zainspirować młode pokolenie do tworzenia 
własnych tekstów i promować literackie talenty uczniów oraz motywować uczniów do podejmowania 
różnych wyzwań, które podążają do rozwijania ich pasji, zainteresowań  i realizacji ich marzeń i angażować 
uczniów do samodzielnych wyzwań. 

Kategorie wiekowe 
I.  Praca plastyczna na temat: „Polskie zwyczaje narodowe”  lub ilustracja do polskiej legendy dla 
uczniów klas I i II 
Wymagania: 
Tematyka prac powinna dotyczyć osobistego odbioru kwestii patriotycznych, narodowościowych. Prace 
powinnny być wykonane na papierze, techniką jednowymiarową, tzw. płaską – dopuszczalne są wszystkie 
techniki plastyczne. Format pracy - A3, nie powinny być rolowane. Prace muszą być podpisane na odwrocie – 
imię i nazwisko, wiek wykonawcy, , klasa, nazwisko opiekuna. 

Uwaga:  
Prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.  
Prace nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac. 

Prace będą oceniane przez powołaną komisję, w skład której wejdą przedstawiciele organów szkoły. 
 
II. Praca pisemna na temat: „Jestem patriotą”  - forma: kartka z pamiętnika, komiks lub list dla uczniów 
klas  IV i V 
 
 III.  Praca pisemna na temat: „Patriotyzm wczoraj i dziś” – forma dowolna (wiersz, komiks, 
opowiadanie, esej) dla uczniów klas VII i VIII SP i III Gimnazjum  
 
Regulamin konkursu literackiego 



Jury będzie brało pod uwagę : 
Związek prezentowanej pracy z tematem konkursu. 

1. Oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu . 
2. Autentyzm wypowiedzi. 
3. Komunikatywność przekazu i poprawność językową. 

Tekst powinien być napisany w programie Microsoft Word oraz sformatowany(czcionka 11-12, interlinia 1,5 
wiersza). Objętość pracy nie powinna przekroczyć  1 strony A4. 
Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy przesłać do 25 października 2018 r. na adres poczty 
elektronicznej: 
b.makola.gim2@gmail.com lub k.werstak.gim2@gmail.com 
Nagrody: 
- dyplomy 
- najlepsze prace zostaną opublikowane w gazetce szkolnej „Byle do dzwonka” 
- dodatkowe oceny za aktywność z języka polskiego oraz pochwały w zeszycie spostrzeżeń. 
IV.  Osoby realizujące zadanie: 
Bogna Anna Makola, Katarzyna Werstak 
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