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REGULAMIN 

   XIX Powiatowego Konkursu Języka Polskiego 

dla uczniów klas ósmych 
 

Spotkanie z twórczością Adama Mickiewicza 

 
Z podstawy programowej 

1. Kształcenie literackie i kulturowe. 

 Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych 

tekstów kultury. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz 

umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 

 Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, 

szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. 

 Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla 

człowieka i kierowania się tymi wartościami. 

 Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy 

tożsamości narodowej. 

 Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych 

informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII). 

2. Kształcenie językowe. 

 Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu 

tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej. 

 Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz 

formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe. 

3. Tworzenie wypowiedzi. 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

 

Uczestnik etapu powiatowego: 

 rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla 

poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju; 

 omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji; 

 rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, 

tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy 

gatunkowe czytanych utworów literackich; 

 opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną 

zależność; 

 wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog; 

 rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, 

symbol, alegorię i określa ich funkcje; 

 zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, 

pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 

 rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab                

w wersie; 

 określa tematykę oraz problematykę utworu, objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne            

w tekstach, nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst; 
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 wskazuje i omawia wątek główny oraz wątki poboczne; 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich 

hierarchizacji; 

 wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, 

historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny; 

  rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, 

publicystyczny. tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, 

rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad. 

 

Uwaga: wymagania do etapu szkolnego zostały podkreślone. 

 

Uczestnicy konkursu 

1. Etap szkolny – wyselekcjonowani przez nauczycieli języka polskiego uczniowie klas VIII,       

w szczególnych wypadkach uczniowie klas VII, którzy odznaczają się dużą sprawnością  

językową i zainteresowaniami polonistycznymi. 

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. 

 

Zadania będą sprawdzać wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla uczniów klas   

IV - VIII. 

 

Etapy konkursu 

1. Etap szkolny – 9 marca 2020 r., czas trwania - 90 minut, godzina do ustalenia przez 

szkolną komisję konkursową. 

Typy zadań: zadania krótkiej odpowiedzi (w tym zadania otwarte i zamknięte), wypracowanie 

- tekst o charakterze twórczym. Wymagana jest dobra znajomość podanych niżej tekstów 

kultury. 

 

2. Etap powiatowy – 2 kwietnia 2020 r., czas trwania - 120 minut. Miejsce konkursu – Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 40. 

Typy zadań: zadania krótkiej odpowiedzi (w tym zadania otwarte i zamknięte), wypracowanie 

- tekst argumentacyjny (np. rozprawka, przemówienie, artykuł). Zadania wymagają 

znajomości wszystkich poniżej podanych tekstów kultury. 

 

Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 

Protokół z etapu szkolnego przesyła dyrektor szkoły do Powiatowego Centrum Edukacji           

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

Eliminacje powiatowe przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez 

dyrektora PCEiKK w Bolesławcu. 
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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. 

3. Matryca testu konkursowego wraz kluczem odpowiedzi zostanie przesłana do szkół 6 marca 

2020 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, imiona 

i nazwiska uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% wymaganej ilości punktów oraz klasę 

uczniów. Protokół eliminacji szkolnych przesyła SKK do Powiatowego Centrum Edukacji       

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu pocztą elektroniczną do 12 marca 2020 r. 

 

Kanon lektur konkursowych 

Etap szkolny Etap powiatowy 

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona 

Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika 

Adam Mickiewicz, Świtezianka 

Adam Mickiewicz, Świteź 

Adam Mickiewicz, Rybka 

Adam Mickiewicz, II część Dziadów, 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 

Adam Mickiewicz, Burza 

Adam Mickiewicz, Żegluga 

Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie 

Adam Mickiewicz, Lilie 

Adam Mickiewicz, To lubię 

tekst ikoniczny 

czarno-białe zdjęcie jeziora Świteź 

tekst ikoniczny 

- charakterystyczna dla przebiegu wydarzeń  

(np. gra Wojskiego na rogu) jedna z ilustracji 

Machała Andriollego do Pana Tadeusza 

Słownik terminów literackich 

pod red. Janusza Sławińskiego 

Słownik terminów literackich 

pod red. Janusza Sławińskiego 

 

 

              Autorka konkursu                                               Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

 mgr Krystyna Raszka                                                       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). 

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

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.  

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

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. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
         (podpis)                (miejscowość, data) 


