
 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 I MI ĘDZYSZKOLNEGO DRU ŻYNOWEGO  

KONKURSU CZYTELNICZEGO  
POD HASŁEM: „SIENKIEWICZ CZYTANY BY Ć MUSI” 

W ZWIAZKU Z TRWAJĄCYM ROKIEM SIENKIEWICZOWSKIM 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  
I PONADGIMNAZJALNYCH 

 
Termin : 14.04.2016 r. 
 
Miejsce: aula Zespołu Szkół w Krzepicach godz. 10.00 
 
Obowiązuje znajomość książek: 

1. „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza – szkoły gimnazjalne 

2. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – szkoły ponadgimnazjalne  

 
I. Cele konkursu 

• popularyzacja wartościowej literatury 

• mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy 

• rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury 

• kształtowanie gustów czytelniczych 

• rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości uczniów 

• zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej 

Henryka Sienkiewicza 

II. Uczestnicy 

• konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

• w konkursie biorą udział czteroosobowe drużyny 

reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych 

III. Organizatorzy 

• konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną  

oraz nauczycieli polonistów Zespołu Szkół w Krzepicach 
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IV. Przebieg konkursu: 

I etap - szkolny 
• celem tego etapu jest wyłonienie czterech uczniów, którzy będą 

reprezentowali szkołę w II etapie konkursu 

• etap ma charakter pisemny – test ze znajomości treści 

wymienionych wyżej powieści Henryka Sienkiewicza 

• zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do dnia 12 lutego 

2016 r. jest równoznaczne ze zobowiązaniem przeprowadzenia 

eliminacji szkolnych 

• etap ten przeprowadzają nauczyciele poloniści w oparciu  

o testy eliminacyjne nadesłane przez organizatora nie później 

niż do dnia 11.03.2016 r.  

• zgłoszeń można dokonywać drogą pocztową na adres Zespołu 

Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26, 42 – 160 Krzepice, telefonicznie  

34 317 50 21 lub e - mailem sekretariat@lo.krzepice.pl 

II etap – międzyszkolny 
• przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: kategoria szkół 

gimnazjalnych i kategoria szkół ponadgimnazjalych 

• drużyny odpowiadają ustnie na zadawane pytania 

• członkowie drużyny mogą się naradzać, odpowiedzi udziela 

kapitan drużyny lub osoba przez niego wskazana 

• drużyny zgłaszają gotowość do odpowiedzi na pytanie poprzez 

podniesienie przez kapitana ręki w górę,  

• odpowiada  drużyna, która zgłosi się jako pierwsza  

• błędna odpowiedź lub jej brak powodują utratę możliwości 

odpowiedzi na kolejne pytanie przez drużynę 

• wygrywa zespół, który zdobędzie największą ilość punktów 

• szkoły ponadgimnazjalne oceniać będzie jury złożone  

z nauczycieli polonistów szkół gimnazjalnych, a gimnazja 

punktować będą  nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalych 

 

V. Nagrody 

• dla zwycięzców konkursu przewidziano bony podarunkowe  

na zakup książek i materiałów biurowych  

• odbiór nagrody w Księgarni przy ulicy Rynek Powstańców 1863 

nr 22 w Krzepicach 

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 


