XX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W świecie bajek
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. Z podstawy programowej (wybór).
Uczestnik konkursu:
• omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji;
• rozpoznaje fikcję literacką;
• rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne;
• rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, wskazuje jego cechy gatunkowe;
• 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;
• opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną
zależność;
• odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze;
• charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;
• rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz wskazuje ich funkcje w utworze;
• wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
• określa tematykę oraz problematykę utworu;
• objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;
• przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;
• wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;
• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera;
• dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
• odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;
• pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;
• poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku
wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu;
• tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie
(twórcze, odtwórcze), opis, list, dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia,
opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;
• tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie
początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji.

Uwaga: Podkreślone treści dotyczą wyłącznie uczestnika etapu powiatowego.
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4. Uczestnicy konkursu:
 Etap szkolny – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, w szczególnych wypadkach
uczniowie klas V, którzy odznaczają się dużą sprawność 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.
 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.
5. Etapy konkursu:
Etap szkolny – 4 marca 2020 r., czas - 90 minut. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna
Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
Etap powiatowy – 2 kwietnia, aula Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5
(dawne Gimnazjum), godz. 9:00, czas - 120 minut. Eliminacje powiatowe przeprowadza
Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu.
6. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej:
Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej
placówce. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz z członków komisji. Matryca
testu konkursowego wraz kluczem odpowiedzi zostanie przesłana do szkół 2 marca 2020 r. W dniu
poprzedzającym konkurs SKK powiela otrzymany zestaw zadań w ilości odpowiadającej liczbie
uczestników etapu szkolnego. Szkolna Komisja Konkursowa organizuje przebieg konkursu na etapie
szkolnym. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań konkursowych
są w stanie nienaruszonym. Szkoły wyłaniają laureatów wg przyjętych zasad. 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 10 marca 2020 r.
7. Typy zadań na poszczególnych etapach konkursu będą zróżnicowane w następujący sposób:
 Na etapie szkolnym – 90 minut: zadania zamknięte, zadania krótkiej odpowiedzi i praca
pisemna odwołująca się do kanonu lektur konkursowych i znajomości tematyki konkursu.
 Etap powiatowy – 120 minut: zadania zamknięte, zadania krótkiej odpowiedzi i praca
pisemna odwołująca się do kanonu lektur konkursowych i znajomości tematyki konkursu.
Na każdym etapie przewidujemy tylko jeden temat.
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Etap szkolny

Etap powiatowy

Jean de La Fontaine Bocian i lis
Jean de La Fontaine Konik polny i mrówka
Jean de La Fontaine Osioł i złodzieje
Ludwik Jerzy Kern, Jastrząb i kura
Ludwik Jerzy Kern, Pchła i psy
Adam Mickiewicz, Lis i kozioł (z La Fontaine’a)
Adam Mickiewicz, Przyjaciele (z La Fontaine’a)
Adam Mickiewicz, Zając i żaba (z La Fontaine’a)

Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek
Ignacy Krasicki, Bryła lodu i kryształ
Ignacy Krasicki, Czapla, ryby i rak
Ignacy Krasicki, Dwa żółwie
Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy
Ignacy Krasicki, Kałamarz i pióro
Ignacy Krasicki, Lew i zwierzęta
Ignacy Krasicki, Lis i osieł
Ignacy Krasicki, Mądry i głup
Ignacy Krasicki, Mysz i kot
Ignacy Krasicki, Przyjaciele
Ignacy Krasicki, Żółw i mysz

8. Laureaci:
Ilość laureatów zostanie określona przez komisję powiatową po analizie poziomu prac wszystkich
uczestników II etapu.
9. Nagrody:
Sugerujemy, by laureaci eliminacji I stopnia otrzymali nagrody i dyplomy w swojej macierzystej
szkole. Laureaci eliminacji powiatowych zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami. Wszystkie
nagrody zostaną ufundowane przez organ prowadzący szkołę lub macierzystą szkołę laureata
i wręczone w czerwcu na dorocznej gali konkursowej.

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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