
 

 

 

 

 
 

 

XI Międzyszkolny Konkurs Literacki 
 

 

dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2011/2012 
 

 

 

 

 

 

 

Temat: „Wielkie problemy małych bohaterów” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

 
„Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi”.  

Phil Bosmans 

 
 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie 

 



XI Międzyszkolny Konkurs Literacki 

dla uczniów szkół podstawowych z kl. IV-VI 

 

 

Temat: „Wielkie problemy małych bohaterów” 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI 

do wzięcia udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Literackim. Uczestnikom 

proponujemy zapoznanie się z utworami podejmującymi trudne życiowe 

problemy, z jakimi muszą zmierzyć się mali bohaterowie. 

Mamy nadzieję, że towarzyszenie literackim postaciom dostarczy 

Czytelnikom niezapomnianych przeżyć, a rywalizacja konkursowa stanie się 

cennym doświadczeniem. 

 

Cele konkursu: 

 

 propagowanie czytelnictwa wśród uczniów 

 rozbudzanie zainteresowania książką 

 poznawanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży 

 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. Irena Jurgielewiczowa „Inna” 

2. Małgorzata Musierowicz „Opium w rosole” 

3. Katherine Paterson „Most do Terabithii” 

4. Eric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża” 

 



Regulamin konkursu: 

 

1. Szkołę przystępującą do konkursu może reprezentować jedna trzyosobowa 

drużyna. 

2. Uczestników obowiązuje znajomość treści i problematyki lektur 

konkursowych oraz umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi 

(zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, instrukcja, przepis, kartka pocztowa, 

oferta reklamowa, telegram). 

3. Rywalizacja konkursowa odbywa się drużynowo.  

4. Konkurs składa się z dwóch etapów. W etapie wstępnym każda trzyosobowa 

drużyna wspólnie  rozwiązuje test pisemny ze znajomości lektur konkursowych. 

W drugim etapie rywalizacja drużyn ma formę otwartej prezentacji zadań 

wiążących się z  problematyką konkursu.  

5. Zadania ocenia niezależne jury powołane przez organizatorów.  

6. Jeżeli zwycięskie drużyny (dwie lub więcej) uzyskają jednakową liczbę 

punktów, organizatorzy mogą przeprowadzić dodatkowe eliminacje. 

7. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody.  

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie 

się bezpośrednio po zakończeniu konkursu. 

 

Termin: 

Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2012 roku (środa) o godz. 9:00 

w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Szewska 7 w Tarnowie. Zgłoszenia drużyn 

należy składać w sekretariacie naszej szkoły do dnia 10 marca 2012 roku 

(osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail).  

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej szkoły: 

www.konarski.wiara.pl  

 

 

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

ul. Szewska 7  

tel. (014) 655-73-66 

e-mail: sekretsp2@umt.tarnow.pl  

 

 

Opracowanie zadań konkursowych: 

mgr Ewa Oleksy 

mgr Magdalena Rzepka 
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