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XVII  POWIATOWY  KONKURS  JĘZYKA  POLSKIEGO 

DLA  UCZNIÓW  GIMNAZJUM 

„W kręgu motywów literackich” 

„Cztery pory roku” 
 

Umiejętności 

 

Uczestnik etapu szkolnego: 

 buduje wypowiedzi pisane zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z lekturą); 

 rozpoznaje i tworzy wypowiedzi informujące, opisujące, wartościujące oraz służące 

wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów; 

 zauważa kompozycyjne i stylistyczne cechy tekstu; 

 analizuje i interpretuje teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym, odróżnia fakty 

od opinii; 

 posługuje się w sposób naturalny i funkcjonalny w trakcie rozważania problematyki utworów 

poznawanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi; 

 redaguje pracę literacką, odwołuje się w niej do kanonu tekstów kultury; 

 redaguje obowiązujące w gimnazjum formy wypowiedzi pisemnej  (ze wskazaniem na różne 

formy opisu, sprawozdanie, recenzję) 

 

Uczestnik etapu powiatowego ponadto: 

 postrzega uniwersalność doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła 

z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza antycznej – w powiązaniu z 

proponowanymi tekstami kultury); 

 analizuje i interpretuje teksty kultury na poziomie symbolicznym; 

 samodzielne, krytyczne ustosunkowuje się do obserwowanych zjawisk kultury; formułuje, 

uzasadnia i broni własnych punktów widzenia, pomysłów interpretacyjnych i opinii 

o utworach; 

 redaguje pracę będącą analizą i interpretacją utworu literackiego (kanon lektur), także innych 

tekstów kultury (obraz), które nawiązują do motywu pór roku.; 

 redaguje wszystkie obowiązujące w gimnazjum formy wypowiedzi pisemnej (ze wskazaniem 

na opis sytuacji, sprawozdanie, rozprawkę, przemówienie). 

 

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: 

 

 Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                       

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

.................................................................................................................................................................., 

Ucznia ........... klasy szkoły ................................................................................., do celów związanych 

z udziałem w XVII Powiatowym Konkursie Języka Polskiego dla Uczniów Gimnazjum „W kręgu 

motywów literackich” „Cztery pory roku” oraz publikację jego/jej wizerunku z imienia i nazwiska 

na stronie internetowej http://pceikk.pl/konkursy.html 

 

Data i czytelny podpis rodzica: …………………………………………… 
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Uczestnicy konkursu 

 

 Etap szkolny – wyselekcjonowani przez nauczycieli języka polskiego uczniowie klas III,        

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

językową i zainteresowaniami polonistycznymi. 

 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 

 

Etap szkolny – 10 maja 2018 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 

dla gimnazjum. Przewiduje się zadania krótkiej odpowiedzi oraz wypracowanie. Wymagana jest 

dobra znajomość podanych niżej tekstów kultury. 

Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 

Szkoły wyłaniają laureatów wg przyjętych zasad. Protokół eliminacji szkolnych przesyła dyrektor 

szkoły do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 

Etap powiatowy – 7 czerwca 2018 r., godzina 10. Miejsce konkursu – Szkoła Podstawowa nr 5. 

 

Etap powiatowy składa się z dwóch części pisemnych, każda po 60 minut. W pierwszej uczestnicy 

redagują krótkie prace pisemne. W drugiej części piszą wypracowanie tylko na jeden zaproponowany 

temat. Zadania wymagają znajomości wszystkich podanych 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. Wszystkie 

nagrody zostaną ufundowane przez organ prowadzący szkołę lub macierzystą szkołę laureata             

i wręczone w czerwcu na dorocznej gali konkursowej. 

 

Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej 

 

 Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących     

w danej placówce. 
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 Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz z członków komisji. 

 Szkolna Komisja Konkursowa organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym. 

 Matryca testu konkursowego zostanie przesłana do szkół pocztą elektroniczną 8 maja 2018 r. 

 W dniu poprzedzającym konkurs Szkolna Komisja Konkursowa kopiuje 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. 
 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, imię           

i nazwisko nauczyciela – opiekuna. Ostateczny termin przesyłania protokołów do sekretariatu 

PCEiKK upływa 24 maja 2018 r. 

 

Zestaw obowiązujących tekstów literackich i dzieł sztuki 

 

Etap szkolny 

 

1. Kazimierz Wierzyński Gdzie nie posieją mnie 

2. Kazimierz Wierzyński Zima zakopiańska 

3. Julian Tuwim Czereśnie 

4. Julian Tuwim Strofy o późnym lecie 

5. Julian Tuwim Wspomnienie 

6. Leopold Staff Południe 

7. Leopold Staff Zima 

8. Piotr Bruegel Młodszy   Lato 

9. Piotr Bruegel Młodszy   Zbiór jabłek 

10. Camille Pissarro Kwitnący sad w Louveciennes 

11. Piotr Bruegel Starszy Myśliwi na śniegu 

 

Etap powiatowy 

 

1. Bolesław Leśmian Wiosna (Takiej wiosny rzetelnej…) 

2. Krzysztof Kamil Baczyński Gorzko pachną... 

3. Edward Stachura Jesień 

4. Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego ( Rok na cztery części 

dzielon) fragmenty 

5. Władysław Reymont Chłopi ( Jesień) fragmenty Wiewiórka 

6. Sandro Botticelli Wiosna 

7. Piotr Bruegel Starszy Pejzaż zimowy z łyżwiarzami 

8. Piotr Bruegel Starszy Jesień 

9. Władysław Kopaliński Słownik symboli 

 

Materiały i teksty można znaleźć na stronie internetowej: pceikk.pl/konkursy.html 

 

 

Konsultant metodyczny języka polskiego                                 Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

       mgr Krystyna Raszka              mgr Cezariusz Rudyk 

 


