
 
 

Konkurs Literacki                                                                     
na wiersz, opowiadanie lub komiks 

pt.: „W kręgu nauki polskiej” 
w ramach XVII Forum Nauki w ZSTi0 „Meritum” 

 

    12 – 20 lutego 2018 roku 
 

Nazwisko i imię, klasa………………………………………………………………………….. 

 
Zadanie:  
Ułóż wiersz lub stwórz opowiadanie, wywiad, reportaż, slogan reklamowy bądź komiks w ujęciu 
realistycznym, satyrycznym, humorystycznym, fantastycznym, baśniowym, fantastyczno – naukowym, 
podróżniczo – przygodowym, thrilleru lub horroru, którego motywem przewodnim jest temat: „W kręgu nauki 
polskiej”. 

 
Można wykorzystać proponowane tematy lub wymyślić własny oryginalny, np.: 
 

 „W laboratorium szalonego naukowca …”, 
 „Jestem młodym naukowcem – wynalazcą, odkrywcą, konstruktorem…”, 
 „Chciałbym zostać słynnym polskim naukowcem…”, 
 „Portret współczesnego polskiego naukowca…”,  
 „Uczestniczyłem w Kongresie Młodych Polskich Naukowców…”, 
 „Jestem pracownikiem PAN – Polskiej Akademii Nauk…”, 
 „Brałem udział w ekspedycji naukowej do… dżungli amazońskiej, na… Antarktydę…”, 
 „Gdybym był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego / ministrem edukacji narodowej, to…”, 
 „Jako uczeń ZSTiO „Meritum” / siemianowicki radny promuję w moim mieście…”, 
 „Organizuję obchody Roku Nauki Polskiej 2018…”, 
 „Ilustruję czasopismo naukowe / popularnonaukowe…”, 
 „Prowadzę blog…”, 
 „Jestem reżyserem filmu dokumentalnego / popularnonaukowego…”, 
 „Co bym powiedział / zrobił, gdybym dzisiaj spotkał Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza, Marię 

Skłodowską-Curie…”, 
 „Nigdy nie zapomnę mojego spotkania z…”, 
 „Chciałbym przenieść się do czasów, w których żył i pracował, badał, odkrywał…”, 
 „Byłem współpracownikiem słynnego polskiego naukowca…”, 
 „Jestem żakiem Akademii Krakowskiej w XV / XVI wieku…”, 
 „Dokąd zmierza świat / człowiek / cywilizacja?...”,  
  „Wizja Ziemi / świata po niebezpiecznych eksperymentach naukowych / wybuchu nuklearnym…”, 
 „Moja wizja Ziemi / świata za 50, 100, 150, 200 lat…”. 

 
Termin oddania i sposób wykonania pracy: 
Prace napisane ręcznie lub komputerowo w formacie A4 lub 
zapisane na pendrivie należy przynieść do biblioteki szkolnej             
w poniedziałek lub wtorek, tj. 19 lub 20 lutego 2018 roku. Prace 
powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa). Można pracować 
pojedynczo albo w dwuosobowych zespołach. Istnieje możliwość 
pisania konkursowego zadania również w bibliotece szkolnej          
od 12 do 20 lutego 2018 roku, pojedynczo lub w dwuosobowych 
zespołach. Zgłoszenia u Pani Kseni Hadryan. 

P o w o d z e n i a! 


