
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

I ORGANIZATOR:  

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

 

II CELE KONKURSU:  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

 pogłębianie wiedzy z zakresu literatury powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł 

literackich ważnych dla kultury polskiej; 

 rozwijanie kluczowych kompetencji związanych z odbiorem tekstów kultury na trzech 

płaszczyznach: tekstu czytanego, obrazu, scenki teatralnej; 

 ukazanie wieloaspektowego wymiaru przedsięwzięcia poprzez wyłonienie talentów 

artystycznych (aktorskich, recytatorskich, plastycznych); 

 promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie; 

 zaszczepienie i pogłębienie nawyków czytelniczych; 

 nawiązanie współpracy ze szkołami z regionu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 

 integracja środowiska Krainy EGO w wymiarze kulturowym; 

 
 

III KONTAKT: 

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

ul. Słowiańska 1 

19-400 Olecko 

tel.: 87 520 20 86 

fax: 87 520 16 79 

www.gim2.olecko.edu.pl 

e-mail: gim2@olecko.edu.pl 

osoby odpowiedzialne: Mariola Zdancewicz, Katarzyna Werstak 

 

IV ORGANIZACJA KONKURSU: 
 

Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjów powiatów: oleckiego, ełckiego               

i gołdapskiego, którzy przygotowują się ze szczegółowej znajomości lektur wskazanych             

w niniejszym regulaminie. 

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

 

I etap - eliminacje szkolne - przeprowadza gimnazjum tak, aby wyłonić 3-osobowe drużyny. 

Informacje o wynikach  I etapu należy przesłać, według zamieszczonego wzoru do 2 marca 



 
 

2015r. na adres organizatora (pocztą,e-mailem, faxem). Prosimy o wyłonienie uczestników 

„rezerwowych”, aby uniknąć absencji z powodów niezależnych i losowych. 

 

II etap - etap regionalny, 9 kwietnia 2015r., godz. 10.00. 

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazuty Garbate” w Olecku 

Plac Wolności 22 

l9-400 Olecko 

 

 

Finał konkursu ma charakter turnieju, podczas którego uczniowie będą musieli wykazać  

się umiejętnościami sprawdzanymi na egzaminie gimnazjalnym: I - Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie zawartych w nich informacji, II - Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń 

doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; [...] wykorzystuje podane pojęcia  

w refleksji o literaturze i wartościach, III - Tworzenie wypowiedzi. 
 

 

 

 

Ponadto każdy zespół przygotowuje wcześniej:  
 

 Recytację fragmentu jednego ze wskazanych utworów (do wyboru): „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego, „Skąpiec” Moliera, „Antygona” Sofoklesa (10-15 wersów) – (kryteria oceny: 

znajomość tekstu, właściwe tempo mówienia, wyraźne mówienie, wyraziste mówienie) 
 

 

 Plakat zachęcający do przeczytania wybranej lektury (kryteria oceny: czytelność  

i atrakcyjność informacji, poprawność merytoryczna, połączenie obrazu i pisma w jedną 

całość, oryginalność ujęcia tematu, oryginalność kompozycji i zastosowane techniki  

plastyczne) 

 Film  przedstawiający dowolną scenę z wybranego utworu. Drużyna zobowiązana jest  

do krótkiego wprowadzenia w tematykę wybranej sceny filmowej oraz uzasadnienie jej 

wyboru. Film należy przesłać w formie pliku elektronicznego  na adres e-mail szkoły, celem 

wykluczenia problemów odczytu pliku,  na tydzień przed konkursem, tj. do 2 kwietnia 

2015r. 

 
 

IV NAGRODY: 

  Uczestnicy  III Regionalnego Turnieju Czytelniczego otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Członkowie zwycięskiej drużyny  otrzymają tablety z nowoczesną aplikacja e-booka. 



 
 

Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone nagrody książkowe. Przewidywana jest również 

Nagroda Publiczności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Finalistów obowiązuje skromny strój galowy. 

 Nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, jakichkolwiek urządzeń elektronicznych  
(telefony, komórkowe, notesy, słowniki elektroniczne itp.). 

 Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie trzech drużyn, które otrzymają największą ilość 
punktów w turnieju. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi tego samego dnia, po zakończeniu 
wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów przez Jury Konkursowe. 

 

Gimnazja, przesyłając informacje o uczestnikach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych w celach wynikających z Regulaminu konkursu, umieszczania imiennych wyników i zdjęć na stronie 

internetowej organizatora oraz w prasie lokalnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych 

oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 
 

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  


