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XIV POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY 

DLA UCZNIÓW 

KLAS GIMNAZJALNYCH POWIATU OLEŚNICKIEGO 

 

TEMAT KONKURSU:  

GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE…KOBIETY I LITERATURA 

 

 

1. TERMIN I MIEJSCE ETAPU POWIATOWEGO 

12.02.2018 r. godz. 10.00 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56 

 

2. ADRESAT 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych szkół podstawowych powiatu oleśnickiego.  

 

3. ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy i Pani Joanna Szczegodzińska – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Oleśnicy. 

 

4. CELE KONKURSU 

a. Kształtowanie rozumienia, analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym literackich 

i popularnonaukowych), odczytywania dosłownych i niedosłownych znaczeń zawartych  

w tych tekstach 

b. Pogłębianie i poszerzanie świadomości językowej uczniów, a także wykorzystanie  

jej w praktyce. 

c. Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni lingwistycznej. 

d. Doskonalenie umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych 

w nich informacji, tworzenia wypowiedzi. 

e. Zapoznanie z zaproponowaną literaturą. 

f. Kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i języka ojczystego. 

g. Rozwój osobowości i pogłębienie wiedzy humanistycznej. 

 

5. ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs jest dwuetapowy.  

- Etap szkolny - może brać udział dowolna liczba uczestników. Ta część konkursu będzie polegała  
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na rozwiązaniu testu wiedzy na temat treści zaproponowanych tekstów i podstawowych faktów z życia 

twórców. Na podstawie przesłanego przez organizatora testu i klucza odpowiedzi nauczyciel wyłoni pięciu 

najlepszych uczestników, a ich listę (wraz z nazwiskiem opiekuna i liczbą zdobytych punktów) prześle  

na adres pceik@pceik.pl.  

Etap szkolny odbędzie się 11 stycznia 2018 r.  (Listę najlepszych uczestników należy przesłać  

do 31 stycznia 2018 r 

Organizator konkursu umieścić na stronie internetowej listę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego 

do 8 stycznia 2018 r. 

 

- Etap powiatowy - formę pisemną i ustną. Składa się z trzech zadań: 

      - testu sprawdzającego umiejętności językowe i interpretacyjne (pytania zamknięte i otwarte;  

        elementy analizy i interpretacji tekstu, znajomość zagadnień językoznawczych) 

     -  zredagowania planu pisemnej wypowiedzi argumentacyjnej,   

     -  wypowiedzi ustnej (wypowiedź argumentacyjna mająca formę interpretacji i analizy tekstu poetyckiego). 

 

 

6. ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI 

 Punktem wyjścia dla uczestników konkursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych  

w podstawie programowej. Uczniowie powinni również: znać i wskazywać w konkretnych utworach cechy 

charakterystyczne dla poetyki utworów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej, Anny 

Świrszczyńskiej i Agnieszki Osieckiej, znać teksty literackie wskazane w wykazie lektur, wykazać  

się umiejętnością analizy i interpretacji tekstów kultury na poziomie dosłownym i metaforycznym, 

w sposób funkcjonalny stosować pojęcia teoretycznoliterackie niezbędne do analizy liryki, dramatu i epiki, 

samodzielnie formułować argumenty, dowodzić i wnioskować, wykazać się umiejętnością przywoływania  

i wykorzystania w funkcji argumentacyjnej kontekstów właściwych dla prezentowanych utworów, znać  

i stosować zasady poprawnej polszczyzny, znać i stosować wiedzę gramatyczną i ortograficzną wskazaną  

w podstawie programowej, rozumieć i znać związki frazeologiczne odnoszące się do obszaru tematycznego 

konkursu. 

 

7. WYKAZ LEKTUR 

Sofokles, Antygona 

Jan Kochanowski, Treny 

Adam Mickiewicz, Czaty, Świtezianka 

Juliusz Słowacki, Balladyna 

Ponadto uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z twórczością liryczną: 

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

Anny Świrszczyńskiej, 

Wisławy Szymborskiej, 

Agnieszki Osieckiej. 

 

 

8. NAGRODY 

Uczestnicy oceniani są indywidualnie.  

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

o godz. 10. w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie.  
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c. 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.   

d. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

e. 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 

f. Uczestnicy konkursu zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu 

konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji 

wykonawcy, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

 


