CZYTANIE WARTE ZACHODU
V Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza –
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wlkp.
2. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
3. Celem Konkursu jest:
a) propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej,
b) ujawnianie talentów i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych
Lubuszan,
c) promowanie polskiej literatury współczesnej oraz twórczości Adama
Mickiewicza,
d) motywowanie młodzieży do poznawania polskiej kultury i przyrody.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każdy uczeń
gimnazjum województwa lubuskiego, który przeczyta 10 lektur
zaproponowanych przez organizatora (lista utworów w załączeniu).
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem gimnazjum, które
przesyła
imienną
listę
uczestników
ze
szkoły
na
adres:
malgorzata.jach@womgorz.edu.pl do 31 listopada br. (formularz
w załączeniu) oraz zobowiązuje się przeprowadzić na swoim terenie szkolny
etap Konkursu.
6. Konkurs jest trzystopniowy:
a) Zawody I stopnia:
 sprawdzą znajomość 10 lektur wskazanych w regulaminie,
 zostaną przeprowadzone 27 lutego 2018 r. w gimnazjach, które zgłosiły
uczestnictwo swoich uczniów, przez komisje powołane przez dyrektorów
szkół,
 będą polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 30
zadań zamkniętych opracowanego przez członków Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Do zawodów II stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co
najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia;
b) Zawody II stopnia:
 sprawdzą umiejętność interpretacji tekstów literackich z listy wskazanej
przez organizatorów,



zostaną przeprowadzone 19 marca 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Zielonej Górze przez członków Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza,
 będą polegały na napisaniu pracy na jeden z pięciu tematów związanych
z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane w regulaminie.
Do zawodów III stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają
co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
c) Zawody III stopnia:
 sprawdzą umiejętność wypowiadania się na temat tekstów literackich
z listy wskazanej przez organizatorów,
 zostaną przeprowadzone 24 kwietnia 2018 r. w Gorzowie
Wielkopolskim przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza,
 będą polegały na rozmowie z komisją na temat lektur wskazanych
w regulaminie.
Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75%
punktów możliwych do zdobycia, a tytuł finalisty 50% punktów.
W Konkursie przewidziano nagrodę finansową w wysokości 500 zł dla zwycięzcy
ufundowaną przez organizatorów oraz sponsorów Konkursu, a także nagrody rzeczowe
dla pozostałych laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału
nagrody finansowej. Laureaci i finaliści konkursu uzyskują punkty rekrutacyjne zgodnie
z Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół
publicznych.
Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2018 r. w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Załącznik 1.
Wykaz lektur obowiązujących w V Konkursie dla uczniów gimnazjów
województwa lubuskiego pn. CZYTANIE WARTE ZACHODU

1. Adam Mickiewicz, Świteź.
2. Stefan Chwin, Tajemnica „dobrego zła”, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 16
(wyd. z dnia 19 stycznia), s. 18.
3. Jacek Dukaj, Katedra.
4. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach (trzy wybrane
opowiadania).
5. Paweł Huelle, Winniczki, kałuże, deszcz [w:] tegoż Opowiadania na czas
przeprowadzki.
6. Ryszard Kapuściński, Pińsk, Skacząc przez kałuże, Pułapka, [w:] tegoż
Imperium.
7. Sławomir Mrożek, Lolo.
8. Magdalena Parys, Czarny koc [w:] NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie
bać. Polscy pisarze dla uchodźców.
9. Marcin Szczygielski, Za niebieskimi drzwiami.
10.Małgorzata Warda, 5 sekund do Io.

Załącznik 2.

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

CZYTANIE WARTE ZACHODU
V Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

Dyrekcja Gimnazjum
………………………………………………………………………………………..…...

zgłasza udział …… uczniów w V Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU.
liczba

Imienny wykaz uczestników
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela języka
polskiego

Adres e-mail szkoły……………………………………………………………………,
na który komisja konkursowa będzie wysyłała bieżące informacje.

