REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
1.Cele konkursu:









Umożliwianie uczniowi rozwijania zainteresowań i predyspozycji .
Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę
i etykę języka.
Dostosowywanie środków językowych do formy wypowiedzi.
Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym,
interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
Popularyzowanie literatury polskiej.
Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:
Udział w konkursie jest dobrowolny. Mogą brać w nim udział wszyscy zainteresowani uczniowie.
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są koordynatorzy. Informacje dotyczące organizacji
i wyników przedsięwzięcia będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

3. Temat konkursu:

Uczniowie wybierają jeden z zaproponowanych tematów.

Klasy IV-VI
Tematy opowiadań:
Tego dnia spotkałem bohatera lektury.
O czym szumią stare drzewa w mojej miejscowości?
Ta historia powinna skończyć się inaczej. Wymyśl zakończenie ulubionej lektury.

Klasy VII-VIII
Tematy rozprawek:
Patriotą można być zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Uzasadnij trafność podanego
stwierdzenia, odwołując się do przykładów z literatury i własnego doświadczenia.
Którą powieść współczesną zaproponujesz do spisu lektur Twojej klasy? Uzasadnij
propozycję, odwołując się do fabuły i/lub stylu utworu.
W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę, by walczyć. Napisz
rozprawkę, w której rozważysz, w jaki sposób sytuacja zagrożenia wpłynęła na postawę
wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się również do własnych
doświadczeń z minionego roku.

4. Termin nadsyłania prac.
Prace należy odesłać do 18 lutego na adres e-mailowy koordynatora: mkrzysiak@sp112.waw.pl

5. Formy konkursowe:
Formy epickie: opowiadanie z dialogiem (uczniowie klas IV-VI), rozprawka (uczniowie klas VII-VIII).

6. Wymagania konkursowe:
Prace można napisać odręcznie lub komputerowo.
Oceniane będą: zachowanie zasad redagowania danej formy wypowiedzi, realizacja tematu,
pomysłowość, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna,
interpunkcyjna, zasób słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

7. Przebieg konkursu:
Konkurs jest jednoetapowy. Laureaci zostaną wyłonieni na poziomie klas. Wyniki zostaną
przedstawione 21 lutego, czyli w Dniu Języka Ojczystego.

Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do koordynatorów konkursu: Małgorzaty Krzysiak lub
Joanny Gaj.

