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Pampanitikang Patimpalak bilang Paggunita 
sa Buwan ng Wika 2010 

Pagsusulat ng Maikling Kuwento 
 

MGA ALITUNTUNIN 
    
    
1. Kasadyaan – Ang patimpalak ay bukas sa lahat ng kasalukuyang mga 
 mag-aaral sa mababa at mataas na paaralan ng mga paaralang 
 Pilipino sa ibayong-dagat.        
 
2. Tema – Ang mga entrada ay dapat magpahiwatig ng temang “Sa 

Pangangalaga sa Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal 
Talagang Kailangan.” 

  
3. Mga kategorya – Ang patimpalak ay sa pagsulat ng maikling kuwentong 
 pambata at nahahati sa kategoryang pang mababang paaralan at pang 
 mataas na paaralan. 
 
4. Pagsulat ng Maikling Kuwento – Ang mga sumusunod ay ang mga 
 alituntunin sa pagsusulat ng maikling kuwento:   
 

a. Ang isang entrada ay dapat magtaglay ng karaniwang balangkas 
ng kuwento na mayroong paglalahad ng tema at pagpapakilala ng 
mga tauhan, paglalaban ng isip at damdamin ng mga tauhan, 
maaksyon na yugto, sukdulan ng kuwento at wakas. 

b. Ang kuwento ay dapat kapulutan ng aral na tungkol sa alinman sa 
mga sumusunod: pagpapahalaga sa sariling wika, kultura at mga 
Pilipino, at pangangalaga sa kalikasan. 

c. Ang entrada ay dapat nagsusulong ng paggamit ng wikang Filipino 
at tamang pangangalaga sa kalikasan. 

d. Ang kwento ay dapat gamitan ng konsepto at mga salita na 
madaling maiintindihan ng mga bata na may edad na 6-12 taon. 

e. Dapat hindi lalagpas sa limang tauhan ang mayroon sa bawat 
kuwento. 

f. Ang kuwento ay dapat hindi lalagpas sa 3,000 salita. (Tip:sa pag-
usisa gamit ang Microsoft Word, pumunta sa menu bar, at piliin ang 
Tools. Sa pull down menu, piliin ang Word Count.)  

g. Ang bawat entrada ay dapat orihinal na likha ng may-akda at may 
orihinal na pamagat. 

h. Isulat sa ibaba ng pamagat ang sagisag-panulat ng may-akda. 
i. Ang bawat entrada ay dapat nasusulat sa wikang Filipino na 

pinagyaman ng iba pang wika sa Pilipinas.  
 
5. Limitasyon sa Bilang ng mga Entrada – Walang limitasyon sa bilang ng 
 mga entrada na maaring isumite ng isang kalahok sa bawat kategorya. 
 Subalit, isang beses lang maaaring manalo ang isang kalahok. Kung 
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 ang isang kalahok ay mananalo nang mahigit sa isang beses, ang 
 entrada na may pinaka mataas na ranggo ang isasaalang-alang. 
 
6. Kaanyuan -  Ang isang kalahok ay dapat magsumite ng tatlong (3) kopya 
 ng bawat entrada. Ito ay dapat nakakompyuter na may isa’t-kalahating 
 pagitan sa maikling bond paper (8 ½” x 11”), may tinatayang isang 
 pulgada at kalahating espasyo sa kaliwa at isang pulgada sa iba pang 
 mga gilid, gumagamit ng  Arial font sukat 12. Dapat nakanumero ang 
 bawat pahina. 
 
7. Ikinatangi – Sa pagsumite ng entrada, pinangangatawanan at 
 pinapatunayan ng kalahok na ang kanyang katha ay orihinal at tanging 
 siya lang ang nagmamay-ari pati ng intellectual property rights na 
 nakapaloob dito. Ang isang entrada ay dapat hindi pa nailimbag at 
 nalathala sa kahit anong medya, o naipalabas sa kahit anong anyo. Ito 
 ay dapat hindi pa nanalo nang kahit anong parangal sa kahit saang 
 patimpalak o alok na ito’y ilimbag, ilathala, o ipalabas sa kasalukuyan. 
 Ang mga nabanggit ay maaaring dahilan upang iwaksi ang isang 
 entrada. Ang isang entrada ay dapat may Pagpapatunay ng Punong-
 guro ng paaralan bilang orihinal na katha ng may-akda. Ang entry form/ 
 pagpapatunay ay maaaring hugutin sa website na www.cfo-pso.org.ph. 
 Ang bawat entrada ay dapat orihinal na akda ng isang tao lamang at 
 hindi pinagtulungang isulat ng dalawa o higit pang tao.    
 
8. Pagtatanda – Maliban sa pamagat at sagisag-panulat ng may akda, hindi 
 dapat Makita sa bawat entrada ang tunay na pangalan o 
 pagkakakilanlan ng may-akda. Ang tunay na pangalan, paaralan at iba 
 pang pagkakakilanlan ng may-akda ay dapat isulat sa entry form/ 
 pagpapatunay at ilagay sa sobre-koreyo.  

 
Ang sobre-koreyo ay dapat markahan ng pamagat ng entrada at 
sagisag-panulat lamang ng may-akda. 
 
Ang sobre at ang entrada ay dapat ilakip sa isang maikling sobre-
manila at ipadala sa: 
 
  LITERARY CONTEST SECRETARIAT 

   Commission on Filipinos Overseas 
   Citigold Center, 1345 Pres. Quirino Ave. cor. 
   Osmeña Highway, Manila 1007 
   Philippines  

 
Ang pangalan ng Punong-guro at address ng paaralan lamang ang 
dapat nakatala sa pamuhatan ng sobre. 
  

9. Panuntunan ng Paghusga – Ang mga entrada ay huhusgahan ng mga 
 hurado na pinili at sinang-ayunan ng Inter-Agency Committee on 
 Philippine Schools Overseas. Ang pangalan ng may-akda ay hindi 
 ihahayag sa mga hurado hanggang hindi pa opisyal na napipili ang 
 mga nagwagi.    

 



 3

Ang maikling kuwento ay huhusgahan base sa mga sumusunod na 
batayan: 
 

 Pagka-orihinal       20% 
(Hindi halaw sa ibang akda; ang istilo ay hindi katangian 
ng ibang may-akda; nakaka-enganyong basahin) 

 
 Kaugnayan sa tema    10% 

(Nagpapakita ng kaalaman at pag-unawa sa tema; 
mapanuri at malalim na paggamit ng tema; may 
makabuluhang mensahe/moral ang kuwento) 
 

 Pamamaraan ng pagsulat   40% 
(Kakaibang paglalapat sa tema na nagpapahayag ng 
malikhaing pagsasalin at kabatiran; kawili-wiling paggamit 
ng mga salita at alegorya; klaro at may lohika; maayos na 
paglalahad ng mga tauhan at pagbibigay buhay o 
paglalarawan sa mga tauhan; maayos na pagsasalaysay)  
 

 Katatasan at Linaw ng kwento  10% 
(Kasanayan sa paggamit ng mga elemento ng nakasulat 
na komposisyon – pagbabaybay, balarila, bantas at iba 
pa) 
 

 Bugso      20% 
(Nakapagbibigay ng kahulugan sa mensaheng nais 
iparating sa mga mambabasa; may kalugod-lugod na 
wakas) 

 
 
10. Pagpapasa  
 

a. Ang pagtanggap ng mga entrada ay magsisimula sa 12 Agosto 
 2010. Ang huling araw ng pagtanggap ng mga entrada ay sa 15 
 Oktubre 2010. Ang mga entrada na pinadala sa pamamagitan ng 
 koreyo o courier ay dapat natatakan ng petsang di lalagpas sa huling 
 araw ng pagtanggap. 

 
b. Ang mga entrada ay maaaring personal na isumite o ipadala sa 
pamamagitan ng koreyo sa sumusunod:  

 
  LITERARY CONTEST SECRETARIAT 

   Commission on Filipinos Overseas 
   Citigold Center, 1345 Pres. Quirino Ave. cor. 
   Osmeña Highway, Manila 1007 
   Philippines  
 

Ang mga entrada na isinumite sa pamamagitan ng e-mail, fax o iba 
pang elektronikong paraan ay hindi ituturing na opisyal na kalahok. 

 
11. Pagsasala – Mula sa lahat ng entrada, 10 ang pipiliin mula sa parehong  
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kategorya ng komite na magsasala sa lahat ng entrada para sa 
pagpapasya ng lupon ng inampalan. Ang hatol ng lupon ng inampalan 
ay buo at hindi maaaring i-apela. 

 
12. Mga Gantimpala – Ang sumusunod ay ang mga gantimpala sa bawat  

kategorya: 
 

 Kategorya ng Mababang Paaralan Kategorya ng Mataas na Paaralan 

 
Unang gantimpala       US $200 
Ikalawang gantimpala  US $150 
Ikatlong gantimpala      US $100 

 
(kasama ang Katibayan ng Pagkilala) 

 
Unang gantimpala       US $300 
Ikalawang gantimpala  US $250 
Ikatlong gantimpala      US $150 

 
(kasama ang Katibayan ng Pagkilala) 

 
Ang mga nagwagi ay aabisuhan sa pamamagitan ng koreyo at/o 
tawag, at ilalathala sa website ng PSO, isang buwan matapos ang 
patimpalak. Ang pagagawad ng parangal sa mga nagwagi ay 
gaganapin sa Ika-sampung Kumperensiya ng mga Paaralang Pilipino 
sa Ibayong-dagat. 

 
13. Karapatang Ari – Ang lahat ng entrada ay magiging pagmamay-ari ng 
 tagapamuno ng patimpalak subalit, mananatili ang personal na 
 karapatang-ari ng may-akda. 
 
 
14. Para sa mga karagdagang kaalaman, maaaring buksan ang website ng 
 PSO (www.cfo-pso.org.ph)  at ng CFO (www.cfo.gov.ph) o tumawag 
 sa opisina ng CFO sa telepono bilang (632) 561-8327,561-8321 loc. 
 607, fax bilang (632) 561-8332 o e-mail adres, info@cfo.gov.ph.  

 
 
 


