
 

 Regulamin XI Edycji Konkursu Marynistycznego  

„Z piosenką pod żaglami”  
 

Konkurs Marynistyczny „Z piosenką pod żaglami” przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych (klasy 5 – 8) i ponadpodstawowych. 

 

Kategoria recytacji  

 
Uczestnicy recytują dwa utwory o tematyce marynistycznej – dwa wiersze lub wiersz i fragmenty 

prozy.  

Na karcie zgłoszenia proszę wpisać:  

o tytuł/-y utworu poetyckiego  

o tytuł utworu prozatorskiego, z którego pochodzi fragment  

o imiona i nazwiska autorów  

Czas prezentacji ok. 10 minut.  

Jury oceniać będzie: dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości wykonawczych oraz 

interpretacyjnych recytatora, prawidłową i wyrazistą interpretację, poprawność dykcji oraz ogólny 

wyraz artystyczny.  

 

Jury oceniać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 1) szkoły podstawowe,  

                                                                2) szkoły ponadpodstawowe. 

 

Kategoria plastyczna  

 
 Uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną. 

 Praca plastyczna może być wykonana w dowolnym formacie i wybranej technice (rysunek, grafika, 

malarstwo, collage, fotografia).  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zachowania prac.  

Jury oceniać będzie: dobór odpowiednich środków artystycznego wyrazu oraz estetykę wykonania. 

 

Jury oceniać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 1) szkoły podstawowe,  

       2) szkoły ponadpodstawowe. 

 

Na odwrocie pracy należy (drukowanymi literami) podać następujące dane:  

o Imię i nazwisko ucznia  

o Nazwa i adres szkoły  

o Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna  

 

 

 



Kategoria muzyczna  

 
Prezentacja muzyczna dwóch piosenek o tematyce marynistycznej: soliści i zespoły wokalne. Mile 

widziana własna kompozycja instrumentalno – wokalna.  

Bardzo interesująca mogłaby być muzyczna aranżacja utworu poetyckiego. Wówczas na karcie 

zgłoszenia prosimy podać tytuł i autora wiersza stanowiącego artystyczną inspirację.  

Czas prezentacji do 10 minut.  

Jury oceniać będzie: umiejętność oddania nastroju przez muzykę, interesującą interpretację oraz 

ciekawą aranżację. 

 

 Jury oceniać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 1) szkoły podstawowe,  

                                                                                            2) szkoły ponadpodstawowe. 

 

Kategoria literacka  

 
Uczestnicy nadsyłają jeden napisany przez siebie utwór literacki o tematyce marynistycznej: wiersz, 

opowiadanie lub reportaż (wymagana wersja papierowa i elektroniczna).  

Rozmiar pracy – Times New Roman 12; maksymalnie 3 strony  

Jury oceniać będzie: walory artystyczne, trafność wyboru formy literackiej, tytuł oraz wymowę 

utworu. 

 

Jury oceniać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 1) szkoły podstawowe,  

                                                                                           2) szkoły ponadpodstawowe.  

 

Kategoria – Wiedza o Marynarce Wojennej i ORP „Lublin” 
 

 Uczestnicy rozwiązują test składający się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających 

wiedzę z zakresu struktury i historii Marynarki Wojennej oraz ORP „Lublin”. 

 Test trwa 60 minut. 

 Materiały źródłowe dotyczące tej kategorii znajdują się na szkolnej stronie internetowej 

www.zsel.lublin.pl, a także http://www.mdk2.lublin.pl/ORPLublin/ oraz stronach 

internetowych jednostek Marynarki Wojennej.   

 

Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniami (tylko w wersji 

papierowej) należy przesłać w terminie do 28.02.2020r. na adres: Zespół Szkół 

Elektronicznych ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin z dopiskiem „Konkurs 

Marynistyczny”. 

 

Informujemy, że nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową! 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na nowy adres mailowy:  

marynistyczny@zsel.lublin.eu 

 
 

Organizatorzy konkursu: Barbara Zarańska–Szeplewicz, Barbara Komsta, Agnieszka Steć, Katarzyna 

Komsta, Justyna Stamierowska 
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