
         

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                          Oleśnica, 08.09.2017 r. 

 

XVII POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY 

                                   dla klas V-VI szkół podstawowych 

 

Z sercem na dłoni  

 
W dziesiątą rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej,  

oddając w ten sposób "hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka". 

Rok 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej 

 

8 marca 2018 r. godz. 10.00 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Brakiem odwagi jest wiedzieć co prawe, lecz tego nie czynić. 

Konfucjusz 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Pani Agnieszka Grondowa – nauczyciel Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica (klas gimnazjalnych)  

 w Oleśnicy  

 

I. CELE:  

 

1. Upamiętnienie osoby i dzieła Ireny Sendlerowej. 

2. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, nazywania przeżyć oraz wyzwalanie twórczej aktywności 

młodzieży,  

3. Promowanie pozytywnych wartości takich jak empatia, tolerancja, współczucie oraz chęć niesienia 

pomocy innym. 

4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie.  

5. Kształtowanie świadomości językowej ucznia;  język jako narzędzie komunikacji. 

6. Rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów poetyckich. 

7. Poszerzanie wiedzy z zakresu frazeologii, historii oraz  teorii literatury. 

8. Pogłębianie znajomości nauki o języku, zagadnień poprawnościowych i ortograficznych. 

9. Rozwijanie zdolności oratorskich.  

10. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-2507-konfucjusz.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytaty-560-konfucjusz.html
http://www.pceik.pl/


II. ZAKRES WYMAGANYCH UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW:   

Uczeń:     

- stosuje różne formy wypowiedzi,  

- zna i przestrzega zasad poprawności językowej,   

- umie korzystać z różnych źródeł informacji,  

- czyta ze zrozumieniem teksty kultury,  

- zna gatunki literackie i pojęcia teoretyczne oraz zagadnienia językowe, 

- wykazuje się wiedzą związaną z tematem konkursu,  

- umie wyszukiwać głębszy sens utworów literackich i rozumie podstawowe środki artystycznego 

wyrazu, 

- umie analizować teksty, formułować opinie,  

- wykazuje własną aktywność twórczą. 

 

III. ADRESACI: uczniowie klas V-VI 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 

1. Etap szkolny: 

Szkoły we własnym zakresie przeprowadzają kwalifikacje do etapu międzyszkolnego, do którego można 

zgłosić 1 ucznia na oddział klasowy (z klas V i VI). Ostateczny termin zgłoszeń – 2 lutego 2018 r. na adres 

pceik@pceik.pl na załączonej karcie zgłoszeniowej. 

 

2. Etap międzyszkolny: 

Do zadań konkursowych na etapie miejsko- gminnym należeć będzie:  

a. Rozwiązanie  w ciągu 60 min. testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych.  Etap miejsko-

gminny odbędzie się w PCEiK w Oleśnicy w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 10.00. Do sprawdzania 

testów Dyrektor PCEiK powoła komisję konkursową, w skład której wejdą nauczyciele, których 

uczniowie brali udział w konkursie. Powołanie Miejsko-Gminnej Komisji Konkursowej nastąpi po 

konkursie. 

Tematyka poleceń testu : 

- działalność Ireny Sendlerowej;  

- analiza i  interpretacja tekstów kultury;  

- rozwiązanie zagadnień z nauki o języku; 

- korekta podanego tekstu pod względem językowo – ortograficznym. 

 

3. Etap powiatowy: 

a. Finał Konkursu odbędzie się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 8 marca 2018 r. 

o godz. 10.00 

b. Zakwalifikowani uczniowie rozwiązują zadania ( tekst do uzupełnienia, pisemna forma wypowiedzi),  

a następnie przygotowują się do wypowiedzi ustnej- przemówienia. 

c. Wypowiedź ustna oceniana będzie zgodnie z poniższymi kryteriami:  

- realizacja tematu; 

- spójność logiczna tekstu; 

- przestrzeganie zasad kompozycyjnych przemówienia; 

- intonacja, dykcja i modulacja głosu ; 

- poprawność językowa, stylistyczna itp. 

mailto:pceik@pceik.pl


d. Powiatową Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

e. Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

1. Encyklopedia szkolna: Literatura i nauka o języku, pod red. prof. A. Makowieckiego, Warszawa 1995. 

(lub inny poradnik językowy). 

2. Wybrany słownik frazeologiczny. 

3. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński, Jak pisać?, wyd. Park, s. 41-47, 208-2014. (opowiadanie i 

przemówienie). 

4. Matka Dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, oprac. Anna Mieszkowska, wyd. Muza SA, 

Warszawa 2007 r. (lub inna książka upamiętniająca życie Ireny Sendlerowej np. Życie w słoiku. 

Ocalenie Ireny Sendlerowej Jack Mayer lub Dzieci Ireny Sendlerowej Anny Mieszkowskiej,  

czy Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej Anny Mieszkowskiej). 

 

V. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) 

 

 


