
 

Drodzy Uczniowie – Uwaga, konkurs! 

Być kobietą…  
 
Wisława Szymborska w jednym z utworów tak pisała o kobiecie: 

(…) naiwna, ale najlepiej doradzi. 

Słaba, ale udźwignie. 

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. 

Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. 

W ten sposób poetka oddała oryginalną naturę płci pięknej. A Wy, co o tym sądzicie? 

 

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły z klas IV–VI oraz klas VII–VIII do udziału w konkursie 

literackim pod hasłem Być kobietą…. Zadaniem uczestników będzie napisanie tekstu  

o współczesnej kobiecie – czy jest silna i niezależna, czy też krucha i delikatna? Nieprzewidywalna, 

zmienna, a może po prostu jest sobą? 

 

TEMATY DO WYBORU DLA KLAS IV – VI 

 
1. Napisz charakterystykę wybranej przez siebie kobiety; postaci znanej Ci na co dzień, bohaterki 

literackiej lub filmowej. 

LUB 

2. Napisz opowiadanie z dialogiem, w którym bohaterką będzie znajoma Ci kobieta. 

 

 



TEMATY DO WYBORU DLA KLAS VII – VIII 

 
1. Jesteście piękne, lecz próżne… - Mały Książę powiedział tak do róż znajdujących się w ogrodzie. 

Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Odnieś się do powyższych słów w rozprawce, 

wskazując inne bohaterki poznanych przez siebie lektur (np.: mitów, Balladyny, Świtezianki, 

Żony modnej, Zemsty, Małego Księcia, Pana Tadeusza).  

LUB 

2. Napisz opowiadanie o spotkaniu Świtezianki z bohaterką innego utworu literackiego, w czasie 

którego nimfa z ballady Adama Mickiewicza przedstawi najtrudniejszą decyzję w swoim życiu.  

W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz obie postacie. 

 

Podczas oceny będą brane pod uwagę: kreatywność i oryginalność ujęcia tematu, ciekawy język  

oraz znajomość lektur przewiedzianych w programie języka polskiego dla danej klasy. Samodzielnie 

napisane prace (wydruk komputerowy w formacie A4) należy składać w terminie do 29 lutego  
2020 r. u pani Dominiki Jastrzębskiej, Olgi Wiewióry lub Iwony Sowy. Rozstrzygnięcie konkursu  

i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 
 

 

Organizatorzy: 

 
Olga Wiewióra,  Iwona Sowa, Dominika Jastrzębska 


