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REGULAMIN 

XVII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego  

dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Spotkanie z poezją 
 

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. 

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. 

4. Badane obszary 

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

obszary: 

Wiedza Umiejętności Formy wypowiedzi 

Znajomość terminów 

teoretycznoliterackich: 

liryka – epitet, metafora, 

kontrast, uosobienie, ożywienie, 

zdrobnienie, zgrubienie, 

porównanie, refren, rytm i jego 

rodzaje, onomatopeja, 

podmiot liryczny, bohater 

liryczny, obraz poetycki. 

- analiza i interpretacja wybranych 

tekstów poetyckich; 

- formułowanie własnej opinii 

i jej uzasadnianie; 

- odróżnianie faktów i opinii; 

- poprawność językowa; 

- poprawność ortograficzna 

i interpunkcyjna; 

- synonimy do słów: wyobraźnia,  

poezja, twórczość. 

 

Różnego rodzaju opisy, list   

  

 

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 

Znajomość terminów 

teoretycznoliterackich: 

liryka – podmiot liryczny, bohater 

liryczny, obraz poetycki, sytuacja 

liryczna. 

Rodzaje liryki ze względu na typy 

wyrażanych przeżyć. 

- rozpoznawanie motywów 

literackich; 

- wnioskowanie, cytowanie; 

- zapis dialogu. 

Opowiadanie połączone 

z opisem i dialogiem, karta z 

dziennika 

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

 Na etapie szkolnym – test -  zadania krótkiej odpowiedzi i wypracowanie. 

 Etap powiatowy - test - zadania krótkiej odpowiedzi i wypracowanie. Przewidujemy tylko 

jeden temat. 
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6. Etapy konkursu: 

 Etap szkolny 4 kwietnia 2017 r. – sugerowana godz. 13.00, czas - 60 minut. Eliminacje 

szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 

 Etap powiatowy 23 maja 2017 r. –  godz. 10.00, czas trwania - 120 minut, miejsce – 

zostanie wskazane w późniejszym terminie. Eliminacje powiatowe przeprowadza Powiatowa 

Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu. 

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 wraz kluczem odpowiedzi zostanie przesłana do szkół 31 marca 

2017. W dniu poprzedzającym konkurs 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 pocztą elektroniczną do PCEiKK 

w Bolesławcu do 2 maja 2017 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  zakładka KONKURSY 

 Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK. 

9. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego 

 Do etapu powiatowego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy osiągnęli co najmniej 80% 

wymaganych punktów lub najlepszy reprezentant szkoły, który uzyskał minimum 50%  ogólnej 

liczby punktów. W razie uzyskania przez uczniów tej samej liczby  punktów decyzję w sprawie  

wyboru reprezentanta podejmuje dyrektor szkoły. 

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 wręczone w 

czerwcu na dorocznej gali konkursowej. 

11. Spis proponowanych lektur 

Etap szkolny Etap powiatowy 

Bolesław Leśmian Wiosna (Młode jeszcze gałęzie...) 

Julian Tuwim Czereśnie 

Julian Tuwim Rwanie bzu 

Danuta Wawiłow Wędrówka 

Julian Tuwim Kapuśniaczek 

Joanna Kulmowa Przepis na mazurek 

Joanna Kulmowa List do Andersena 

Joanna Kulmowa Wiosenny wietrzyk 

Joanna Kulmowa Gajkowie moi słynni 

Szymborska Wisława Niektórzy lubią poezję 

Zbigniew Herbert Pudełko zwane wyobraźnią 

J. Twardowski Pisanie 

Leopold Staff Ars poetica 

Leopold Staff Dzieciństwo 

Leopold Staff Wysokie drzewa 

Leopold Staff  Gęsiarka 

Leopold Staff  Południe 

12. Regulamin został opracowany przez zespół polonistów na spotkaniu dnia 14 marca 2017 roku. 

 

 konsultant metodyczny języka polskiego                                   dyrektor PCEiKK w Bolesławcu     

               mgr Krystyna Raszka                                              mgr Cezariusz Rudyk 

 


