
I GMINNY KONKURS ZNAJOMOŚCI LEKTUR pt. 

„ZNAM LEKTURY, WIĘC GŁOWA DO GÓRY” 
 

I  ORGANIZATOR KONKURSU:  

• Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie (koordynator – Renata Tymanowska) 

II  CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:   

•  sprawdzenie przed egzaminem znajomości literatury przez młodzież, 

•  uaktywnienie uczniów, 

•  motywowanie do samodoskonalenia,  

•  rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej uczniów,  

•  kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,  

•  wzbogacenie słownictwa czynnego,  

•  poszerzenie ogólnej wiedzy na temat pisarzy, 

  III  ZASADY KONKURSU:  

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum,   

• zadania konkursowe obejmują:  

- test dotyczący znajomości treści wskazanych lektur, 

-  charakterystykę postaci,  

- znajomość skróconych biografii wybranych pisarzy (epoka literacka, twórczość itp.),  

• zakres wiadomości podany jest w załączniku,   

• zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez organizatora do dnia 16.03.2018r. (należy podać liczbę 

uczestników - telefonicznie),   

• konkurs odbędzie się 5.04.2018r. o godz. 8.30 w budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody 

we Włodzimierzowie,  

• w dniu konkursu uczestnicy muszą posiadać wypełnione dokumenty dotyczące konkursu – zgody na udział  

i publikację wyników  konkursu, natomiast opiekun – imienną listę uczestników (dokumenty w załączniku), 

• laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody oraz oceny : celujący (za I miejsce) i bardzo dobry (za II i III 

miejsce) z języka polskiego (w SP Włodzimierzów - w obszarze 30%); pozostałym uczestnikom wręczone 

zostaną dyplomy i drobne upominki 

• wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych w szkole, na stronie Szkoły Podstawowej 

im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie i stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1  

 

w konkursie wymagana jest znajomość :  

 

a) następujących książek:   

  

 „Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupery 

„Balladyna” – Juliusz Słowacki  

„Dziady” część II – Adam Mickiewicz   
 „Latarnik” – Henryk Sienkiewicz 

 „Skąpiec” – Molier  

 „Romeo i Julia” – William Szekspir 

 „Zemsta” – Aleksander Fredro 

 „Oskar i pani Róża” – Eric Emanuel Schmidt  

 „Krzyżacy” – Henryk Sienkiewicz 

 „Kamizelka” – Bolesław Prus  

 „Stary człowiek i morze” – Ernest Hemingway  

 „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński  

 „Pamiętnik z powstania warszawskiego”(fragm.) – Miron Białoszewski 

 „Siłaczka” – Stefan Żeromski 
 „Kameleon” lub Śmierć urzędnika” – Antoni Czechow  

 „Ikar” Jarosław Iwaszkiewicz 

 „Biblia” : przypowieści: o synu marnotrawnym, o siewcy, o talentach, o miłosiernym Samarytaninie;  motywy: 

Eden, stworzenie świata, Apokalipsa, wędrówka Izraelitów, potop 

 

b) utworów lirycznych: 

 

J. Kochanowski: „Treny” – V, VII, VIII, fraszki ( „Na dom w Czarnolesie”, „Na gospodarza”, „Na nabożną”, 

„Na starość”, „Na młodość”, „Na lipę”, „O miłości”, „Do Hanny”, „Na zdrowie”) 

J. Słowacki: „Hymn”, „Testament mój” 

J. Twardowski: „Sprawiedliwość”, „Zaufałem drodze” 
I. Krasicki: „ Święta miłości kochanej ojczyzny” 

A. Mickiewicz: „Stepy Akermańskie”,  

C. Norwid: „Moja piosnka” 

T. Różewicz: „Prawa i obowiązki” 

B. Leśmian: „W malinowym chruśniaku”, „Urszula Kochanowska” 

K. K. Baczyński: „Przypowieść”  

Cz. Miłosz: „Piosenka o końcu świata”, „Który skrzywdziłeś”, „Prawa i obowiązki” 

M. Białoszewski: „Przesuwa się...” 

Z. Herbert: „Sprawozdanie z raju”, „ Dusza Pana Cogito”, „O dwu nogach Pana Cogito”, „Modlitwa Pana 

Cogito – podróżnika” 

W. Szymborska: „Nic dwa razy”, „Muzeum”, „Cebula”, „Pochwała złego o sobie mniemania” 

E. Stachura: „Życie to nie teatr”  
S. Barańczak: „NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy” 

 

c) biografie (ogólnie): 

 J. Kochanowski, A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid, , H. Sienkiewicz,  K. K. Baczyński, E. Stachura,  

W. Szymborska 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!  

  

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia biorącego udział w konkursie.  

 

 

 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….  

/ NAZWA I ADRES PLACÓWKI, DO KTÓREJ UCZĘSZCA UCZEŃ/ 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

/IMIĘ I NAZWISKO/  

w I Gminnym Konkursie Znajomości Lektur oraz na przetwarzanie jego  danych osobowych 

przez  Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie na potrzeby Konkursu – 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr.101 

poz. 926 ze zmian/   

  

………………………………………………………………………………………………………………………  

DATA I PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA/ 

 

 

 

 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….  

/ NAZWA I ADRES PLACÓWKI, DO KTÓREJ UCZĘSZCA UCZEŃ/ 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

/IMIĘ I NAZWISKO/  

w I Gminnym Konkursie Znajomości Lektur oraz na przetwarzanie jego  danych osobowych 

przez  Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie na potrzeby Konkursu – 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr.101 

poz. 926 ze zmian/   

  

………………………………………………………………………………………………………………………  

DATA I PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA/ 

 



Karta zgłoszenia 

 

 
Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej ………………………………………………………….. 
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa  
 

1.   
 

2.   
 

3.   
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