
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN IV SZKOLNEGO KONKURSU 
CZYTELNICZEGO W GIMNAZJUM NR 2  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU 

„LEKTUROMANIACY” 
I ORGANIZATORZY: 

Nauczyciele języka polskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku; 

Osoby odpowiedzialne: Mariola Zdancewicz, Katarzyna Werstak, Bogumiła Makola. 

 

II TERMIN KONKURSU: 

Eliminacje klasowe – do 20 lutego 2015 r. (piątek); 

Eliminacje szkolne: 03 marca 2015 r. (wtorek), godz. 14.45. 

 

III MIEJCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

Eliminacje szkolne -03.03.2015 r. (wtorek), godz. 14.45, aula gimnazjum. 

 

IV ADRESACI KONKURSU: 

Zainteresowani uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 

V CELE KONKURSU:  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

 pogłębianie wiedzy z zakresu literatury polskiej; 

 promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie; 

 rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce; 

 rozbudzanie zamiłowania czytania książek i czytania ze zrozumieniem; 

 rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł 
literackich; 

 mobilizowanie do zdobywania wiedzy; 



 pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności  
i gromadzenia wiedzy; 

 doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości; 

 rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacjach rywalizacji; 

VI ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE:  

1. W konkursie biorą udział zainteresowani uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie  
i zamiłowanie do czytania, a także charakteryzują się kompetencjami aktorskimi  
i oratorskimi oraz są twórczy w piśmie, a także uzyskali co najmniej ocenę dobrą z języka 
polskiego na koniec półrocza roku szkolnego 2014/2015.  
 

2. Do 27 lutego 2015 roku (piątek) nauczyciele języka polskiego typują najlepszych uczniów, 
w wyniku eliminacji na podstawie testu ze znajomości lektur odpowiednio dla każdej  
z klas. (W klasach I obowiązuje znajomość treści lektur z kl. I, w klasach drugich 
obowiązuje znajomość treści lektur z kl. I -II, w klasach III obowiązuje znajomość treści 
lektur z kl. I-III. 
 

3. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną w formie 45-minutowego sprawdzianu. 
Będzie on polegał na zredagowaniu krótkiej formy wypowiedzi, w oryginalny i twórczy 
sposób oraz zaprezentowanie jej Komisji Konkursowej wykorzystując swój potencjał 
aktorski i oratorski. 
 

4. Do II etapu przechodzi 3 uczniów z naszego gimnazjum, którzy uzyskali największą ilość 
punktów. Zwycięzcy  I etapu będą się zmagać z drużynami z innych szkół, z naszego  
i ościennych powiatów w etapie regionalnym. 
 

5. Wszyscy gimnazjaliści biorący udział w konkursie otrzymują oceny odpowiadające 
uzyskanej liczbie punktów zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z języka 
polskiego. 
 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05 marca 2015 r. Informacja o finalistach zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 
 

7. Konkurs przeprowadzi i oceni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 
szkoły. 
 

8. Podczas konkursy nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumieć się z 
innymi uczestnikami, korzystać z urządzeń elektronicznych. 
 
 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 
regulaminu.  

 

 

 

 

 

 



WYKAZ LEKTUR 

(ze szczególnym uwzględnieniem znajomości fundamentalnych dla kultury polskiej 
utworów oznaczonych gwiazdką):  

 

1. W. Szekspir Romeo i Julia  
2. A. Fredro Zemsta *  
3. A. Mickiewicz Dziady cz. II*  
4. A. de Saint-Exupery Mały Książę  
5. Molier Skąpiec  
6. H. Sienkiewicz Krzyżacy*  
7. A. Kamiński Kamienie na szaniec 
8. M. Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty) 
9. N. Gaiman Nigdziebądź  
10. E-E. Schmitt Oskar i pani Róża  
11. J. Słowacki Balladyna  
12. Sławomir Mrożek Wesele w Atomicach  
13. Sofokles Antygona 
14. T. Tryzna Panna Nikt 
 


