
REGULAMIN MI ĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

organizowanego z okazji Roku Sienkiewicza (2016) 
i setnej rocznicy śmierci polskiego powieściopisarza i Noblisty 

Henryka Sienkiewicza 
 

 

I.  Organizator 

CKU Toruński Ośrodek Doskonalenia Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli                               
87-100 Toruń                                                                                                                                        
Plac Św. Katarzyny 8                                                                                                                                                   
doradca metodyczny: Katarzyna Fiałkowska 

i  

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika                                                                                                   
ul. Zaułek Prosowy 1                                                                                                                                                           
87-100 Toruń                                                                                                                                       
nauczyciel polonista: Michał Żarski 

II.  Adresaci 

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.                                                     
Każda szkoła ma prawo zgłosić trzech uczniów, którzy tworzą drużynę. 

III.  Celekonkursu 

• rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
• popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza, 
• promocja dorobku literackiego Laureata Nagrody Nobla, 
• kształcenie umiejętności wypowiedzi ustnej, 
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

IV.  Zakrestematyczny 

• znajomość podstawowych faktów z życia powieściopisarza,  

• znajomość treści następujących powieści Henryka Sienkiewicza: 
a) Krzyżacy  
b) Ogniem i mieczem. 
c) Potop. 
d) Pan Wołodyjowski. 
e) Quo vadis. 
f) Bez dogmatu. 

 



 

V. Formuła pytań konkursowych 

Drużyna  - 3 uczniów – przygotowuje w czasie 8 minut odpowiedź na 6 zadań-pytań 
konkursowych.  

VI.  Sposóbprzeprowadzenie konkursu 
Konkurs ma formułę drużynową. 
Organizator zakłada przeprowadzenie 3 rund konkursowych po ok. 60 minut. 
Widownię stanowią uczniowie ze szkół, z których zgłoszono drużyny. 
Jury tworzą nauczyciele nie uczący uczestników konkursu, wybrani doradcy metodyczni 
CKU TODMiDM oraz arbiter z ILP UMK. Jury przyznaje punkty za każdą poprawną 
(pod względem treści i reguł językowych) odpowiedź.                                                                                   
Drużyny losują kolejność wystąpień.                                                                                                        
Drużyna nr 1 losuje zestaw zadań i przygotowuje się podczas 8 minut.                    
Pozostałe drużyny w tym czasie oglądają fragment filmu pt. Rodzina Połanieckich.                             
Gdy minie czas na przygotowanie wyznaczony drużynie nr 1, drużyna nr 2 losuje zadania 
i przygotowuje się w ciągu 8 minut.                                                                                                                                     
W tym czasie drużyna nr 1 prezentuje przygotowane odpowiedzi.                                                                
Ta sama procedura obowiązuje kolejne drużyny. Po pierwszej serii  przewodniczący jury 
prezentuje punktację i z gry odpada ta drużyna, która uzyskała najmniejszą ilość punktów. 

VII.  Bibliografia 

Dotyczy biografii powieściopisarza (do wyboru jedna z podanych):                                                             
J. Szczublewski, Sienkiewicz. Żywot pisarza, WAB, Warszawa 2006.                                                      
Sienkiewicz z innej strony, red. J. Axer i T. Bujnicki, DiG, Warszawa 2015.  B. 
Wachowicz, Dom Sienkiewicza, wyd. Rytm, Warszawa 2008. 

Dzieła objęte zadaniami konkursowymi:                                                                                                     
H. Sienkiewicz, Krzyżacy - http://literat.ug.edu.pl/~literat/krzyzaki/index.htm                                        
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem - https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ogniem-i 
mieczem                                                                                                                                                    
H. Sienkiewicz, Potop - http://literat.ug.edu.pl/potop/index.htm                                                                                  
H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski -
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Pan+Wo%C5%82odyjowski                                                                
H. Sienkiewicz, Quo vadis - http://literat.ug.edu.pl/quovadis/index.htm                                                      
H. Sienkiewicz, Bez dogmatu - https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=bez+dogmatu 

VIII.  Zasady uczestnictwa      

Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2016 roku.Początek spotkania  -  godz. 14.30                                                                                                                             
Miejsce zmagań konkursowych: I LO w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1Zgłoszenia  - 
karta zgłoszenia - prosimy kierować do  9 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną  na adres: 
m.jpolski2@metodycy.torun.pl 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

I WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu „Gwiazdorskie lektury”, ja, niżej podpisany oświadczam,    

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej I LO w Toruniu wraz z podaniem imienia, nazwiska  

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu   

…………………………………………….…...………………………………………….…..,                                                                         

(Imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

ur. ………………………………. w ……………………………………………… 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………………………….……… w …………………………….………...……. , 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922) 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem 

3) podanie danych jest dobrowolne. 

 

………………………………………………..……..   …………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                      (podpis składającego oświadczenie *) 

 

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika 

 


