
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 16.01.2019 r. 

PCEiK.MDK.4390.7.2019 

 

XVIII POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY 

DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU OLEŚNICKIEGO 

Z WIZYTĄ W SOPLICOWIE „PAN TADEUSZ” 

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu oleśnickiego. 

11-12 marca 2019 r. godz. 10.00 

 

Wpadam do Soplicowa jak do centrum polszczyzny;  

Tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny! 

ORGANIZATORZY: 

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Joanna Szczegodzińska – konsultant ds. 

edukacji polonistycznej w PCEiK 

 

AUTOR ZADAŃ KONKURSOWYCH – Pan Marek Pustowaruk 

 

MIEJSCE KONKURSU – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

TERMIN KONKURSU – 11-12 marca 2019 r. 

 

I. CELE KONKURSU 

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

popularnonaukowych), odczytywania dosłownych i niedosłownych znaczeń zawartych w tych 

tekstach. 

2. Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni lingwistycznej. 

3. Doskonalenie umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych  

w nich informacji, tworzenia wypowiedzi. 

4. Kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i języka ojczystego. 

5. Rozwój osobowości i pogłębienie wiedzy humanistycznej. 

6. Pogłębianie kompetencji kluczowych. 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs jest dwuetapowy.  

Etap szkolny 

Etap szkolny odbędzie się 13 lutego 2019 r. Może w nim brać udział dowolna liczba uczestników.  

Ta część konkursu będzie polegała na rozwiązaniu testu wiedzy na temat treści Pana Tadeusza  

i podstawowych faktów z życia twórcy. Testy wraz z kluczem odpowiedzi prześlemy Państwu drogą 

elektroniczną do 11 lutego 2019 r. Na podstawie klucza odpowiedzi Szkolna Komisja Konkursowa wyłoni 

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

prześle na adres pceik@pceik.pl.  Listę najlepszych uczestników należy przesłać do 20 lutego 2019 r. 

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 
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Organizator konkursu zobowiązuje się umieścić na swojej stronie internetowej listę osób 

zakwalifikowanych do etapu powiatowego do 12 lutego 2019 r. 

Etap powiatowy 

Etap ma formę pisemną i ustną. Odbywa się przez dwa dni.  

1. Pierwszy dzień (11 marca 2019 r.): rozwiązanie testu sprawdzającego umiejętności interpretacyjne 

(pytania zamknięte i otwarte; elementy analizy i interpretacji tekstu); zredagowanie pisemnej 

wypowiedzi argumentacyjnej  (120 minut) 

2. Drugi dzień (12 marca 2019 r.): wypowiedź ustna (przemówienie) (7-10 minut) 

 

III. OCENA I WYNIKI KONKURSU 

Uczestnicy oceniani są indywidualnie.  

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej i pisemnej zostaną podane uczestnikom przed rozpoczęciem pracy. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI 

 Punktem wyjścia dla uczestników konkursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych  

w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie powinni przede wszystkim: 

 znać treść i problematykę poruszaną w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, 

 znać podstawowe fakty z biografii Adama Mickiewicza i epoki, w której żył, 

 wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji tekstów kultury na poziomie dosłownym  

i metaforycznym, 

 w sposób funkcjonalny stosować pojęcia teoretycznoliterackie niezbędne do analizy tekstu, 

 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, 

 

V. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. o godz. 

10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2019  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w 

zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

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

wspomnianym konkursie.  

4. 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.   

5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r; 

http://www.pceik.pl/


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 

 

 


