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REGULAMIN 

XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych 

„Bohaterowie literaccy i ich dom  lub drodze do niego” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 

2. Cele konkursu: 

 Rozbudzenie zainteresowań literaturą i językiem ojczystym. 

 Inspirowanie do działań twórczych. 

 Rozwijanie wyobraźni humanistycznej. 

 Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem 

indywidualnych uzdolnień uczniów. 

 

Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na  

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania 

i przechowywania oświadczeń rodziców o treści: 

 

 Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                       

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

.................................................................................................................................................................., 

Ucznia ........... klasy szkoły ................................................................................., do celów związanych 

z udziałem w XVIII Powiatowym Konkursie Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych 

„Bohaterowie literaccy i ich dom lub drodze do niego” oraz publikację jego/jej wizerunku               

z imienia i nazwiska na stronie internetowej http://pceikk.pl/konkursy.html 

 

Data i czytelny podpis rodzica: …………………………………………… 

 

 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 Etap szkolny – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, w szczególnych wypadkach 

uczniowie klas V, którzy odznaczają się dużą sprawność językową i zainteresowaniami 

polonistycznymi. 

 Etat powiatowy – uczestnicy etapu szkolnego zakwalifikowani przez Powiatową Komisję 

Konkursową. Ostateczną liczbę uczestników etapu powiatowego zatwierdza dyrektor 

PCEiKK. 
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4. Badane obszary 

Test skierowany do uczestników etapu szkolnego będzie budowany w oparciu o następujące 

obszary: 

 

Wiedza Umiejętności Formy wypowiedzi 

Znajomość terminów 

teoretycznoliterackich: 

 narrator, narracja; 

 składniki świata 

przedstawionego; 

 fabuła, akcja, wątek; 

 podstawowe środki 

obrazowania: 

metafora, epitet, 

porównanie, 

uosobienie 

 

 prosta analiza tekstów z kanonu 

lektur konkursowych; 

 rozpoznawanie środków 

poetyckich, ich nazywanie; 

 formułowanie własnej opinii 

i jej uzasadnianie; 

 nazywanie cech osobowości, 

łączenie ich z charakterystyką 

pośrednią; 

 poprawność językowa; 

 poprawność ortograficzna            

i interpunkcyjna. 

 opis; 

 opowiadanie 

z elementami 

charakterystyki; 

 sprawozdanie. 

 

 

Na etapie szkolnym badane obszary są zgodne z podstawą programową języka polskiego. 

Test skierowany do uczestników etapu powiatowego będzie obejmował ponadto następujące 

obszary wiedzy i umiejętności: 

 

Wiedza Umiejętności Formy wypowiedzi 

 rodzaje narracji; 

 charakterystyka 

bezpośrednia                

i pośrednia;   

 monolog, dialog, 

monolog wewnętrzny; 

 obraz poetycki, 

anafora, apostrofa. 

 porządkowanie i wyodrębnianie 

wątków; 

 rozpoznawanie i nazywanie 

motywów literackich; 

 wyodrębnianie obrazów 

poetyckich; 

 wnioskowanie, cytowanie. 

 pełna 

charakterystyka 

postaci literackiej; 

 sprawozdanie           

z elementami 

recenzji. 

 

5. Typy zadań na poszczególnych etapach konkursu będą zróżnicowane w następujący sposób: 

 Na etapie szkolnym – 90 minut: zadania zamknięte, zadania krótkiej odpowiedzi,  praca 

pisemna odwołująca się do kanonu lektur konkursowych i znajomości tematyki konkursu. 

 Etap powiatowy – 120 minut: test (zadania z luką, wielokrotnego wyboru i krótkiej 

odpowiedzi) i wypracowanie. Przewidujemy tylko jeden temat. 

 

6. Etapy konkursu: 

 Etap szkolny – 9 kwietnia 2018 r., sugerowana godz. 13:00, czas - 90 minut. Eliminacje 

szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 

 Etap powiatowy – 23 maja 2018 r., godz. 10:00, czas trwania - 120 minut, miejsce – 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu. Eliminacje powiatowe przeprowadza Powiatowa 

Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu. 
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7. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej 

 SKK powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej placówce. 

 SKK organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym. 

 Matryca testu konkursowego zostanie przesłana do szkół pocztą elektroniczną 4/5 kwietnia 

2018 r. 

 W dniu poprzedzającym konkurs, zgodnie z terminarzem SKK powiela otrzymany zestaw 

zadań w ilości odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego. Następnie pakuje, 

pieczętuje i zabezpiecza przygotowane zestawy zadań. Przed przystąpieniem do pisania 

uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań konkursowych są w stanie nienaruszonym. 

 Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac przez SKK, przewodniczący komisji 

sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go do PCEiKK w Bolesławcu                   

do 27 kwietnia 2018 r. 

 

8. Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej 

 PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu. 

 PKK dokonuje kwalifikacji do etapu powiatowego, organizuje jego przebieg oraz informuje 

szkoły o wynikach konkursu na stronie www.pceikk.pl zakładka KONKURSY 

 Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK. 

 

9. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego 

 Do etapu powiatowego zostanie zakwalifikowany jeden uczeń z każdej szkoły, który uzyskał 

co najmniej 50% punktów oraz uczniowie z najwyższymi wynikami. Łączna liczba uczniów 

etapu powiatowego nie powinna przekroczyć 40 osób. Ostateczną decyzję dotyczącą 

kwalifikacji do etapu powiatowego podejmuje dyrektor PCEiKK. 

 

10. Laureaci etapu powiatowego, nagrody 

Tytuł laureata konkursu otrzymują osoby, które na etapie powiatowym zajęły pierwszych 10 miejsc. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc eliminacji powiatowych zostaną uhonorowani dyplomami             

i nagrodami. Pozostali otrzymają dyplomy honorowe. Wszystkie nagrody zostaną ufundowane przez 

organ prowadzący szkołę lub macierzystą szkołę laureata i wręczone w czerwcu na dorocznej gali 

konkursowej. 

 

11. Spis proponowanych lektur 

Etap szkolny Etap powiatowy 

 J. Brzechwa Akademia pana Kleksa; 

 C. Collodi Pinokio; 

 M. Twain Przygody Tomka Sawyera; 

 F. E. Burnett Tajemniczy ogród; 

 Bolesław Prus Anielka, rozdz. 11 i 12; 

 Teofil Lenartowicz Złoty kubek. 

 Homer Odyseja; 

 L. M. Montgomery Ania z Zielonego 

Wzgórza; 

 Małgorzata Musierowicz Opium w rosole; 

 Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, fragmenty 

(Inwokacja, Epilog,); 
 Maria Konopnicka Pieśń o domu;                        
 Irena Jurgielewiczowa Ten obcy. 

 

 

 

Konsultant metodyczny języka polskiego                                 Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

       mgr Krystyna Raszka              mgr Cezariusz Rudyk 

 


