REGULAMIN
XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego
dla Uczniów Klas III Gimnazjum i VIII Klas Szkoły Podstawowej
„W kręgu motywów literackich”
Teatr
Zadania szkoły
1. Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury wzbogacających
wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem
do przeszłości.
2. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia
wiedzy.
3. Integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych; przybliżanie uczniom
różnorodnych tekstów kultury w perspektywie wiedzy o człowieku i świecie, uczestnictwa
w kulturze współczesnej i praktyce społecznej komunikacji oraz obcowania z tradycją.
4. Wprowadzanie uczniów w technikę uczenia się i wyposażanie ich w narzędzia samodzielnej
pracy umysłowej.
Umiejętności
Uczestnik etapu szkolnego:
1. buduje wypowiedzi pisane zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z lekturą);
2. rozpoznaje i tworzy wypowiedzi informujące, opisujące, wartościujące oraz służące
wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów;
3. formułuje argumenty do przedstawionej tezy, uzasadnia je;
4. analizuje i interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym, odróżnia fakty
od opinii;
5. posługuje się w sposób naturalny i funkcjonalny w trakcie rozważania problematyki utworów
poznawanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi;
6. redaguje pracę literacką, odwołuje się w niej do kanonu tekstów kultury;
7. redaguje obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej (ze wskazaniem na list i sprawozdanie
recenzję).
Uczestnik etapu powiatowego ponadto:
1. postrzega uniwersalność doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła
z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza antycznej – w powiązaniu
z proponowanymi tekstami kultury);
2. do przedstawionych argumentów stawia tezę, formułuje kontrargumenty;
3. analizuje i interpretuje teksty kultury na poziomie symbolicznym;
4. samodzielne, krytyczne ustosunkowuje się do obserwowanych zjawisk kultury;
5. formułuje, uzasadnia i broni własnych punktów widzenia, pomysłów interpretacyjnych
i opinii o utworach;
6. redaguje pracę będącą analizą i interpretacją utworu literackiego, także innych tekstów
kultury (patrz: wykaz tekstów kultury);
7. redaguje wszystkie obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej (ze wskazaniem na
rozprawkę).
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Uczestnicy konkursu
1. Etap szkolny – wyselekcjonowani przez nauczycieli języka polskiego uczniowie VIII klas
szkoły podstawowej i III klas gimnazjum.
Uwaga, ważne!: 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 zawartej w załączniku do niniejszego regulaminu.
2. Etap powiatowy – uczestnicy etapu szkolnego zakwalifikowani przez Powiatową Komisję
Konkursową powołaną przez dyrektora PCEiKK. 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.
Etapy konkursu
1. Etap szkolny – 14 marca 2019 r., godzina do ustalenia przez szkolną komisję
konkursową, czas - 90 minut.
Typy zadań na poszczególnych etapach konkursu będą zróżnicowane w następujący
sposób:
Na etapie szkolnym zadania będą sprawdzać wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy
programowej. Przewiduje się zadania krótkiej odpowiedzi oraz wypracowanie.
Wymagana jest dobra znajomość podanych niżej tekstów kultury.
2. Etap powiatowy – 23 maja 2019 r., czas - 120 minut. Miejsce konkursu – Szkoła
Podstawowa nr 5 w Bolesławcu , ul. Dolne Młyny 40.
Test powiatowy składa się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy redagują krótkie
prace pisemne i zadania krótkiej odpowiedzi. W drugiej części piszą wypracowanie tylko
na jeden zaproponowany temat. Zadania wymagają znajomości wszystkich podanych niżej
tekstów kultury. Eliminacje powiatowe przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa
powołana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu.
Laureaci
Ilość laureatów zostanie określona przez komisję powiatową po analizie poziomu wszystkich
uczestników II etapu.
Nagrody
Sugerujemy, by laureaci eliminacji I stopnia otrzymali nagrody i dyplomy w swojej macierzystej
szkole .Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną uhonorowani dyplomami
i nagrodami. Pozostali laureaci eliminacji powiatowych otrzymają dyplomy honorowe.
Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej
1. Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących
w danej placówce.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz z członków komisji.
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3. Matryca testu konkursowego wraz kluczem odpowiedzi zostanie przesłana do szkół 12 marca
2019 r.
4. W dniu poprzedzającym konkurs SKK powiela otrzymany zestaw zadań w ilości
odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego.
5. Szkolna Komisja Konkursowa organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym.
6. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań konkursowych są
w stanie nienaruszonym.
7. Szkoły wyłaniają laureatów wg przyjętych zasad.
8. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu konkursu. Protokół powinien
zawierać następujące dane: ilość uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych,
nazwiska uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% wymaganej ilości punktów, nazwisko
nauczyciela – opiekuna. Protokół eliminacji szkolnych przesyła SKK do Powiatowego
Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu pocztą elektroniczną do 25 kwietnia
2019 r.
Teksty kultury i terminologia
Etap szkolny
Etap powiatowy
Nina Andrycz To teatr
Józef Baran Sztuka dom
Aleksander Fredro Zemsta - całość
Jan Kochanowski Pieśń IX ( człowiek BożeJoanna Kulmowa Po co jest teatr
igrzysko )
Ewa Skarżyńska Teatr
Jan Kochanowski O żywocie ludzkim Francisco
Wisława Szymborska Wrażenia z teatru
de Quevedo Epicteto y Fociledes en es-pańol
Julian Tuwim Teatr
eon consonants
Stanisław Wyspiański [Bóg wam zapłać, koledzy, Petroniusz (tekst przypisany)
Sofokles Król Edyp - całość
za miłość dla sceny]
Stanisław Wyspiański Kochany Panie
Edward Stachura Życie to nie teatr
W. Szekspir Makbet akt V, scena V fr. (mówi
Makbet), akt I, scena V fr. (mówi lady Makbet)
Wisława Szymborska Życie na poczekaniu
Edgar Degas Café-concert I i II
Tadeusz Makowski Teatr dziecięcy

Jan Piotr Norblin Marionetki
Wojciech Weiss Autoportret z maskami

Rodzaje widowisk teatralnych,
Twórcy widowiska,
Spektakl,
Elementy struktury spektaklu,
Dramat literacki a dramat sceniczny.

Motyw teatrum mundi,
Teatr grecki:
budowa tragedii greckiej,
chór i aktorzy,
zasada trzech jedności,
konflikt tragiczny, katharsis, fatum.
Uwaga: Teksty konkursowe i wykaz terminów teatralnych do etapu szkolnego - na stronie
PCEiKK.
autorka konkursu
mgr Krystyna Raszka

dyrektor PCEiKK w Bolesławcu
mgr Cezariusz Rudyk
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Załącznik do regulaminu konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………..……………
dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: …………………………………
w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej,
profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji.
…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec.
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest
Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl, tel. 75 612 17 95)
3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(podpis)
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