
I Szkolny Konkurs Literacki „Limeryk o książce” 

 

„Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie”. 
 

Nikołaj Gogol 

 

 
 

 

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„Limeryk o książce” 

 
§1. 

Organizator 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej: 

Jolanta Pietruszka i Waldemar Kilar. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Piotra Ciska. 

 

§2. 

Uczestnicy 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej oraz klas II-III 

gimnazjum. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

§3. 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 limeryki własnego autorstwa, 

niepublikowane w żadnej formie, zarówno w wydawnictwach drukowanych, jak i w mediach 

elektronicznych. 

2. Limeryk powinien spełniać wszystkie wymogi formalne: 

• liczyć 5 wersów o układzie rymów aabba, 

• zawierać podstawowe elementy świata przedstawionego ulubionej książki (np. autor, tytuł, 

bohater, miejsce akcji), 

• popularyzować literaturę piękną, 

• zawierać zaskakującą i absurdalną puentę. 

3. Inspiracją dla autorów limeryków powinna być idea promowania książki i czytelnictwa. 

4. Utwory muszą być napisane samodzielnie i nienagradzane wcześniej w innych konkursach. 

5. Prace należy przesłać na adres e-mail: w_kilar@interia.pl do dnia 22 kwietnia 2018 roku do 

godz. 20:00. 

6. Wraz z pracą należy przesłać wypełnioną w wersji elektronicznej kartę zgłoszeniową 

(Załącznik 1.) 

 

 

 



I Szkolny Konkurs Literacki „Limeryk o książce” 

 

§4. 

Cele ogólne 

1. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

2. Celem konkursu jest przede wszystkim: 

• rozwój aktywności twórczej i czytelniczej uczniów, 

• promowanie talentów i pasji uczestników konkursu, 

• propagowanie idei czytelnictwa, 

• popularyzacja twórczości poetyckiej. 

 

§5. 

Przebieg konkursu 

1. Prace należy wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2018 roku do godz. 

20:00 na adres e-mail: w_kilar@interia.pl. 

2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o uroczystej gali podsumowującej konkurs 

odrębnym komunikatem. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku podczas obchodów Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich. 

 

§6. 

Kryteria oceny 

1. Jury w ocenie weźmie pod uwagę przede wszystkim: 

• zgodność wypowiedzi literackiej z tematem konkursu, 

• zrealizowanie wszystkich wymogów gatunkowych, 

• oryginalność ujęcia tematu, 

• walory artystyczne utworu poetyckiego. 

2. Werdykt jury jest ostateczny, a od jego wyniku nie przysługuje odwołanie. 

 

§7. 

Nagrody 

1. Konkurs jest bezpłatny. 

2. Laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

§8. 

Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac autorów. 

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone utwory skopiowane z Internetu. 

 
Limeryk to krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, zwykle 

związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Liczy pięć wersów, których rymy mają układ aabba. 

Limeryk zwykle posiada określony układ narracji: 

• wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, 

• zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzany jest tu drugi bohater), 

• krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, 

• zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim. 

W poezji polskiej czołową autorką limeryków była noblistka, Wisława Szymborska. Oto przykład z jej twórczości: 

 

Jest na sprzedaż miasto Słupca, 

Ale nie ma na nie kupca. 

Przeto młodzież w karnawale 

Z żalu tam nie tańczy wcale, 

A jak już, to bez hołubca. 

Organizatorzy konkursu 

Jolanta Pietruszka, Waldemar Kilar 
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Załącznik 1. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

I SZKOLNY KONKURS LITERACKI 

„Limeryk o książce” 
 

 

Imię i nazwisko autora pracy: .......................................................................................................  

Klasa:  ...........................................................................................................................................  

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

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb I Szkolnego 

Konkursu Literackiego „Limeryk o książce” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 922 z późn. zm.) oraz rejestracji fotograficznej 

podczas wręczenia nagród. 

 

……………………………………………. 

(podpis uczestnika konkursu) 


