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Temat: Detektywi na tropie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto: 
 
„Gdzie pojawia się detektyw, 
tam zawsze jest jakaś zagadka”. 

 
(Maria Jędrychowska „To lubię!”) 

 
 
 
 
 



VI Międzyszkolny Konkurs Literacki 
dla uczniów szkół podstawowych z kl. IV-VI 

 
 

 

Temat: Detektywi na tropie 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI 
do wzięcia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Literackim.  

W kolejnej edycji naszego konkursu zachęcamy do wyruszenia wraz 
z literackimi detektywami tropem intrygujących zagadek i proponujemy 
poznanie kilku książek należących do kanonu literatury detektywistycznej.  

 
Cele konkursu: 
 

� propagowanie czytelnictwa wśród uczniów 
� rozbudzanie zainteresowań książką 
� poznawanie książek należących do kanonu literatury detektywistycznej 
� kształcenie zdolności wypowiadania się (ustnie i pisemnie) zgodnie 

z intencją 
� wyzwalanie twórczych pomysłów 
� rozwijanie wyobraźni ucznia 
� kształcenie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy przed publicznością 

i komisją konkursową 
� doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, komunikowania się  
� uczenie zasad szlachetnej rywalizacji 

 
Lektury obowiązkowe: 
 
1. Adam Bahdaj „Kapelusz za 100 tysięcy” 
2. Jerzy Broszkiewicz „Długi, deszczowy tydzień” 
3. Arthur Conan Doyle „Przygody Sherlocka Holmesa”  
(opowiadania: „Srebrna Gwiazda”, „Trzej studenci”, „Błękitny karbunkuł”, 
„Umierający detektyw”, „Stowarzyszenie Czerwonych Głów”) 
4. Alfred Hitchcock „Przygody trzech detektywów – Tajemnica kaszlącego 
smoka” 
5. Edmund Niziurski „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” 
 

Zespołowa praca plastyczna: 
 
Wyobraźcie sobie, że wybrany bohater (bohaterowie) jednej z lektur 
konkursowych założył biuro detektywistyczne. Pomóżcie mu zaprojektować 
ofertę reklamową. Pracę wykonajcie na kartonie formatu A2, techniką dowolną.  



Regulamin: 
 

1. Szkołę przystępującą do konkursu mogą reprezentować maksymalnie dwie 
trzyosobowe drużyny. 
2. Uczestników obowiązuje znajomość treści i problematyki lektur 
konkursowych oraz umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi 
(zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, instrukcja, kartka pocztowa, oferta 
reklamowa, telegram), a także wykonanie zespołowej pracy plastycznej na 
podany temat. 
3. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym biorą udział wszyscy 
uczestnicy – każdy uczeń indywidualnie rozwiązuje test pisemny ze znajomości 
lektur konkursowych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje liczba 
punktów, jaką w sumie zdobędą członkowie każdej trzyosobowej drużyny. 
4. W drugim etapie rywalizacja drużyn ma formę otwartej prezentacji zadań 
wiążących się z  problematyką konkursu. Członkowie drużyn po usłyszeniu 
polecenia w regulaminowym czasie naradzają się i wykonują zadanie, 
odpowiedzi udziela jedna osoba. 
5. Jury ocenia, przydziela punkty, rozstrzyga wszelkie wątpliwości, po 
podsumowaniu wyników ogłasza zwycięzców. 
6. Jeżeli drużyny (dwie lub więcej) uzyskają jednakową liczbę punktów, jury 
przewiduje pytania dodatkowe. 
7. Proponujemy, aby zadania oceniało międzyszkolne jury, stąd nasza prośba, by 
w jego skład weszli losowo wybrani w dniu konkursu opiekunowie (poloniści) 
startujących uczniów (5 osób). W jury zasiądą ponadto przedstawiciele 
organizatorów i zaproszonych gości. 
8. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody.  
 
Termin: 

Konkurs odbędzie się 22 marca 2007 roku o godz. 900. Pisemne 
zgłoszenia drużyn prosimy składać w sekretariacie naszej szkoły do dnia 
9 lutego 2007 roku.  

Prace konkursowe, a także listy ze składem drużyn (imię, nazwisko 
ucznia, klasa, szkoła) oraz nazwiskiem nauczyciela opiekuna należy 
dostarczyć w dniach 19-20 marca 2007 roku. 

 
Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej naszej 
szkoły: www.konarski.wiara.pl  
 
Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7,  
tel. (014) 6213922, e-mail: sp_nr2@wp.pl 
 
Opracowanie zadań konkursowych: 
mgr Ewa Oleksy 
mgr Magdalena Rzepka 


