Regulamin III Szkolnego Konkursu Znajomości
Lektur pt. „Lektury? – Znam!” dla uczniów
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Lewinie Brzeskim
I ORGANIZATORZY KONKURSU:


zespół nauczycieli języka polskiego i biblioteki szkolnej Gimnazjum,

II CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:


popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej,



poszerzenie ogólnej wiedzy na temat pisarzy,



motywowanie do samodoskonalenia,



rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej uczniów,



sprawdzenie zakresu znajomości literatury dla młodzieży,



kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,



wzbogacenie słownictwa czynnego,



uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

III ZASADY KONKURSU:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum,
 konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 klasy I – obowiązują lektury klasy I
 klasy II – obowiązują lektury klasy I i II
 klasy III – obowiązują lektury klasy I, II i III
 zadania konkursowe obejmują:
 test dotyczący znajomości treści wskazanych lektur,

 charakterystykę postaci,
 opis, opowiadanie, rozprawkę,
 znajomość skróconych biografii wybranych pisarzy (epoka literacka, twórczość
itp.),
 zakres wiadomości dla każdej kategorii podany jest w załączniku,
 zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli
polonistów do dnia 12.06.2017r.,
 dokonując zgłoszenia uczestnicy tym samym potwierdzają, iż zapoznali się
z regulaminem konkursu oraz wyrażają zgodę na publikację wyników
konkursu,
 laureaci I miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody książkowe,
 laureaci II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni dyplomami,
 konkurs odbędzie się 13.06. 2017r.,
 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na zakończenie roku szkolnego,
 szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają p. Małgorzata Góźdź,
p. Jolanta Łuczyńska i p. Krystyna Pańpuch,
 wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych w szkole, na
stronie Gimnazjum i stronie Gminy Lewin Brzeski,
 prace konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą nauczyciele
Gimnazjum,
 regulamin konkursu i wykaz lektur dostępne będą w bibliotece szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły,

Załącznik 1
Dla uczniów klas I w konkursie wymagana jest znajomość
a) następujących książek:
„Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupery
„Opium w rosole” – Małgorzata Musierowicz
„Balladyna” – Juliusz Słowacki
„Dziady” część II – Adam Mickiewicz

„Syzyfowe prace” – Stefan Żeromski
„Tam gdzie spadają Anioły” – Dorota Terakowska
b) następujących biografii:
- „Kto mi dał skrzydła” – Janina Porazińska

Dla uczniów klas II w konkursie wymagana jest znajomość
a) następujących książek:
„Latarnik” – Henryk Sienkiewicz
„Skąpiec” – Molier
„Romeo i Julia” – William Szekspir
„Zemsta” – Aleksander Fredro
„Dywizjon 303” – Arkady Fiedler
„Czarnoksiężnik z Archipelagu” – U.K. Le Guin
„Stowarzyszenie umarłych poetów” – Nancy Kleinbaum
„Oskar i pani Róża” – Eric Emanuel Schmidt
„Alchemik” – Paulo Coelho
b) następujących biografii:
- Biografia Adama Mickiewicza

Dla uczniów klas III w konkursie wymagana jest znajomość
a) następujących książek:
„Dwanaście prac Herkulesa” – Agata Christie
„Krzyżacy” – Henryk Sienkiewicz
„Kamizelka” – Bolesław Prus
„Stary człowiek i morze” – Ernest Hemingway
„Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński
„Folwark zwierzęcy” – George Orwell
„Siłaczka” – Stefan Żeromski
„Buszujący w zbożu” – J.D. Salinger

b) następujących biografii:
- Biografia Henryka Sienkiewicza

Wykaz lektur dla młodzieży obowiązujący wszystkie
klasy:
- „Opowieść wigilijna” – Charles Dickens
- „Kłamczucha” – Małgorzata Musierowicz
- „Hobbit czyli tam i z powrotem” – J.R.R. Tolkien

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !
Organizatorki

