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REGULAMIN 

IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

  

Organizator 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach , ul. Targowa 1  59-100 

Polkowice;  tel. 76 746 15 70   e-mail: podm@polkowice.edu.pl , konsultant językowy: 

Wiesław Ksenycz  przy współpracy  Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice, www.gim2.polkowice.pl  

Cele Konkursu 

Uatrakcyjnienie nauki języków obcych  oraz otwarcie uczniów na kulturę innych krajów, 

poszerzenie  horyzontów  i obudzenie chęci  pogłębiania wiedzy.  

Adresaci Konkursu 

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych z klas I –III 

oraz IV – VI. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie - obywatele krajów,  

w których językiem oficjalnym jest język obcy recytowanych utworów i jednocześnie 

których rodzice są pochodzenia lub obywatelami w/w krajów. 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest recytacja fragmentów prozy i wiersza napisanych  

w oryginale w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim 

lub rosyjskim. Przedmiot nie dotyczy tekstów piosenek, ani tych, tłumaczonych na 

język obcy. Każdy Uczestnik prezentuje wybrane przez siebie wiersz i fragment 
prozy, które pozostają niezmienne na obu szczeblach Konkursu. 

Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 6 minut, a każde wystąpienie przekraczające ten 
czas będzie przez Jury dyskwalifikowane. 

Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów [należy go  
o tym fakcie uprzednio poinformować]. 

 

Kategorie 

 Szkoły podstawowe – klasy I - III 

 Szkoły podstawowe – klasy IV-VI 
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Kryteria oceny 

Ocenie Jury Konkursu podlegają: 

          zapamiętanie tekstu; 

          wymowa i akcent; 

          płynność wysławiania się;  

          ekspresja i prezentacja; 

          oryginalność wybranych dzieł. 

Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6  punktów.  

  

Etapy Konkursu 

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach. 

  

Etap I 

ELIMINACJE  SZKOLNE 

Eliminacje przeprowadzane są na terenie szkoły podstawowej najpóźniej do dnia 22 

grudnia 2015 roku. 

Jury, zatwierdzone przez Dyrektora szkoły, wyłania kandydatów spośród uczestników  

do następnego etapu – powiatowego – w proporcji 1:5 (jedna osoba na pięć) startujących. 

Protokół Jury z Eliminacji Szkolnych (załącznik nr 2) podpisany przez członków Jury, 

z dołączonymi Kartami Zgłoszeń Uczestników (załącznik nr 1) i kopiami 

recytowanych utworów, należy przesłać do PODM w Polkowicach najpóźniej z dniem 

05 stycznia 2016 roku. E-mail: w.ksenycz@polkowice.edu.pl 

Etap II 

F  I  N  A  Ł     P O W I A T O W Y  

 Finał odbędzie się w czwartek dnia 18 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 2  

w Polkowicach o godzinie 08.15 (w bibliotece szkolnej na parterze). Uczniowie 
zakwalifikowani do udziału w Finale przyjeżdżają na koszt szkoły.  
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Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

1 Szkoła eliminacji :  

  

2 Klasa :  

  

3 Imię i nazwisko Uczestnika:  

  

  
4 Data urodzenia Uczestnika:  

  

  
5 Nazwa szkoły:  

  

6 Adres szkoły: 

  

7 Telefon/fax  szkoły:  

 

8 Adres elektroniczny szkoły:  

 

9 Nazwisko i imię Nauczyciela prowadzącego:  

  

10 Kontakt z Nauczycielem (telefon, e-mail):  

 

11 Poezja : autor/tytuł :  

  

  

  

12 Proza : autor/tytuł : 

  

  

  
 

UWAGA: Należy dołączyć teksty recytowane przez Uczestnika! 

Teksty powinny posiadać wyraźnie zakreśloną treść recytowaną. Jeśli składa się z wybranych zdań lub 

fragmentów ze strony książkowej, należy go przepisać i podać właściwą treść recytowaną.  
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Załącznik nr 2 

 PROTOKÓŁ JURY Z ELIMINACJI 

 

1 Data eliminacji : 

2 Nazwa Organizatora eliminacji szkolnych–  

  

3 Adres Organizatora :  

  

4 Telefon /fax. Organizatora : 

5 Adres elektroniczny Organizatora :  

6 Skład Jury – Podpisy Jury 

  

  

  

  

  

  

7  

  

Ilość zgłoszeń do eliminacji szkolnych :  

8 

  

  

Ilość Uczestników przystępujących do eliminacji:  

9 Ilość zakwalifikowanych do etapu powiatowego:  

 10 

  

  

  

  

  

  

  

Nazwiska, imiona Uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego: 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 Dane osoby odpowiedzialnej za eliminacje oraz kontakt 
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