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V Regionalny Konkurs Czytelniczy 

Szkoły gimnazjalne 

 

Czytanie jest podróżą 

Ideą konkursu jest promowanie czytelnictwa. Doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia tekstu 

literackiego, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz pogłębianie znajomości literatury, a także 

kształtowanie wrażliwości na piękno słowa – to cele naszego przedsięwzięcia, alternatywnego wobec 

kultury obrazkowej. Rozbudzając pasje czytelnicze uczniów, nawiązujemy do akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

Uczestnikami tegorocznej edycji mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z Radomia i okolic. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przystąpić do szkolnych eliminacji organizowanych przez 

nauczycieli języka polskiego lub bibliotekarzy. Wytypowani tą drogą reprezentanci szkoły mają 

za zadanie przeczytać powieści wymienione w konkursowej liście lektur z wybranej przez siebie 

kategorii: 

A) Powieści fantastyczne i przygodowe: 

James Oliver Curwood „Łowcy wilków”, 

Jacek Dukaj „Wroniec”,  

Jack London „Biały kieł”, 

Marcin Szczygielski „Czarny młyn”. 

 

B) Powieści obyczajowe: 

Krystyna Berwińska „Con amore”, 

Kate Brian „Chłopak na gwiazdkę”, 

Kornel Makuszyński „Szaleństwa panny Ewy”, 

Ida Pierelotkin „Pepa nie świruj”. 

 

 

W I etapie konkursu reprezentanci szkół powinni wykazać się znajomością problematyki przeczytanych 

utworów (test ze znajomości lektur). Zwycięzcy I etapu muszą zapoznać się z jedną wybraną książką 

z konkursowej listy lektur i przygotować ustną wypowiedź, zachęcającą do jej przeczytania. 
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Terminarz działań konkursowych: 

 

1. Zgłoszenia zawierające nazwę szkoły, nazwiska uczestników z podaną kategorią, nazwiska 

opiekunów należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 11.01.2012 na adres RODoN. 

 

2. Etap I – 03.02.2012(piątek) godz. 15.00 w PG nr 13 w Radomiu ul.25 Czerwca 79 (test 

sprawdzający znajomość utworów wybranej kategorii). 

 

3. Etap II – 26.03.2012 (poniedziałek) godz. 11.00 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 12 - 

prezentacje ustne. Czas wypowiedzi 5-7 min. 

 

Lektura konkursowa do wyboru: 

 

Grzegorz Gortat - „Szczury i wilki” 

Marcin Szczygielski - „Omega” 

Maria Gutowska - Adamczyk „Cukiernia pod Amorem” 

Anna Łacina - „Czynnik miłości”. 

 

Kryteria oceny prezentacji: 

- treść wystąpienia -    7 pkt. 

- kompozycja  -    3 pkt. 

- język   -   10 pkt. 

- pomysł   -    5 pkt. 

- wyraz artystyczny -    5 pkt. 

O kolejności miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Finaliści 

konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów 

konkursu. 

Organizator:   Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Partner:    Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów  w Radomiu 

Koordynatorzy projektu:   Małgorzata Fundowicz,  Aleksandra Nobis,  Elżbieta Zawodnik 

*Uczniowie spoza Radomia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 2 PLN 

Uczestnik zawodów lub jego prawny opiekun wyraża w macierzystej szkole zgodę na przetwarzanie 

i publikowanie przez RODoN danych osobowych, uzyskanych wyników, wizerunku na stronie 

internetowej RODoN podczas trwania całej edycji zawodów 


