
    MITOLOGIA WIECZNIE ŻYWA – 

 KONKURS LITERACKI 

 
Szkoła Podstawowa nr 8 im.  MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE w Toruniu 

 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na pracę literacką, 
 

 która przeniesie młodych autorów 
 

do świata mitologicznych bogów, bohaterów i  potworów.... 
 
 

ADRESAT: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII toruńskich szkół podstawowych. 
 
 
TEMATY PRAC: 
1. „Pechowa wycieczka” - opowiadanie, w którym autor zaprezentuje bogactwo związków 
frazeologicznych pochodzących z mitologii. 
 
2. „A  moim zdaniem początek wszystkiego wyglądał zupełnie inaczej” – na wzór znanych 
opowieści mitologicznych stwórz mit o początkach świata. Powołaj do życia własnych bogów i 
bohaterów. 
 
3. Mit wierszem opowiedziany – wierszowana wersja znanego mitu greckiego. 
 
4. „Witamy w teatrze” –  w oparciu o wybrany mit napisz tekst dramatu (scenariusz). 
 
CELE KONKURSU: 
 
 doskonalenie warsztatu literackiego 
 poszerzenie wiedzy z zakresu mitologii 
 rozwijanie umiejętności językowych 
 promowanie kreatywności 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
                  ' 
Każda szkoła może zgłosić na konkurs maksymalnie 4 prace – po 2 w każdej kategorii wiekowej - 
napisane komputerowo, czcionką 12, o długości (temat 1,2,3) nieprzekraczającej 2 stron A4. 
Termin nadsyłania prac -  21 maja 2018 roku. 
 
adres: 
Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Marii Skłodowskiej – Curie 
ul. Łyskowskiego 28 
87 – 100 Toruń 
 
 



Do każdej pracy prosimy dołączyć następujące informacje: 
imię i nazwisko autora 
klasa 
nazwa szkoły 
imię i nazwisko nauczyciela uczącego 
telefon/adres e-maile do kontaktu. 
 
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac i nazwisk 
autorów m. in. na stronie internetowej szkoły. 
 
 
PRACE KONKURSKOWE: 

1. Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu. 
Prace oceniane będą  w dwóch kategoriach wiekowych ( IV – V i VI – VII) według następujących 
kryteriów: 
 zgodność z tematem, 
 samodzielność pracy, 
 oryginalność ujęcia tematu, 
 dostosowanie stylu do formy wypowiedzi 
 przestrzeganie poprawności językowej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej, 
 odpowiedni układ graficzny. 

 
2. Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie. 
3.Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu. 
 
 

PODSUMOWANIE KONKURSU 
 
1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej 

http://www.szkola8.torun.pl/   
 
2. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 6 czerwca 2018 roku w 

Szkole Podstawowej nr 8 Toruniu, ul. Łyskowskiego 28. 
 
3. Autorzy i opiekunowie nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną powiadomieni przez 

organizatora. 
 
ZACHĘCAMY I CZEKAMY NA PRACE! 
 

ORGANIZATORZY 
Anna Olszewska 
Dorota Salińska 

Alicja Lorek 
Dorota Olszewska - Sioma 

 
W razie pytań prosimy o kontakt:  
anna.olszewska@zs8.eu, dorota.salinska@zs8.eu 
nr telefonu: 506177411 

http://www.szkola8.torun.pl/
mailto:anna.olszewska@zs8.eu
mailto:dorota.salinska@zs8.eu

