
Regulamin konkursu wiedzy 
 

o życiu i twórczości                                                                                                                  

HENRYKA 

SIENKIEWICZA                                                                         

dla uczniów Szkoły Podstawowej 

 
Cele konkursu 
 
1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości 
Henryka Sienkiewicza wśród 
uczniów. 
2. Uczczenie ważnych rocznic przypadających w 2016 
roku:  

- 170  rocznicy urodzin,  
- 120   rocznicy pierwszego wydania "Quo vadis"  
-  100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. 

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych . 
4. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat.  
 
Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza                                                               
przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI   Szkół Podstawowych gminy Pacanów. 
Każda szkoła z gminy Pacanów zgłasza do konkursu  w I kategorii po 2 uczestników ze 
szkoły                      oraz do II kategorii zgłaszamy jedną  najlepiej przygotowaną prezentację 
na dowolnie wybrany temat. 
Za eliminacje wewnątrzszkolne odpowiada opiekun uczniów ( nauczyciel j. polskiego lub 
bibliotekarz). 
 
 Zasady konkursu 
 
Konkurs będzie przebiegał w II kategoriach: 
 
I kategoria  
 
Konkurs czytelniczy będzie obejmował test  wiedzy i będzie przebiegał II etapowo: 
 
 
I etap. 

• Lektura „ W pustyni i w puszczy ” ( ogólna znajomość lektury i geneza jej powstania) 
• Najważniejsze wydarzenia z  życia Henryka Sienkiewicza (życiorys znajdujący się                           

w opracowaniu lektury, wydawnictwa Greg” 



• Test wiedzy będzie składał się z pytań zamkniętych z jedną prawidłową  odpowiedzią. 
• Test będzie oceniany przez powołaną komisję konkursową  w skład której wejdą 

nauczyciele opiekunowie  ze szkół uczestniczących.        
• Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt 

II etap. 

a) uczniowie będą losować po 3 pytania, które wcześniej przygotują członkowie  komisji 
konkursowej. 
b) wszyscy opiekunowie są proszeni o przygotowanie na osobnych karteczkach po 10 
dodatkowych pytań konkursowych  do losowania, które zostaną zebrane do jednej wspólnej 
puli pytań. 
 
 
II kategoria 
 
Przygotowanie ( indywidualnie lub dwuosobowo) prezentacji  Power Point ( max 20 
slajdów) na jeden z dowolnie wybranych tematów o Henryku Sienkiewiczu i przesłanie 
do organizatora do dnia 21 listopada 2016 
 

• Życie i twórczość H. Sienkiewicza. 
• Podróże  
• Twórczość - prezentacja ważniejszych  dzieł literackich, geneza ich powstania  oraz 

cytaty             z danego dzieła.  
 

Każda grupa przedstawi swoją prezentacje konkursową podczas konkursu w dniu  1 XII 2016 
 
Czas realizacji konkursu 

1. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać pocztą do dnia  28.10.2016 r. 
Adres  e- mail  organizatora: b2asia@o2.pl 
 
2. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym przez organizatora terminie nie będą 
rozpatrywane. 
3. W temacie umieścić:  Zgłoszenie do Konkurs– Sienkiewicz.    
4. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie musi zawierać: 
a) nazwisko i imię uczestnika oraz kategoria, w której uczeń bierze udział 
b) imię, nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem mailowym 
Każdy opiekun w własnym zakresie przygotowuje informacje: 

a) podpisaną zgodę rodziców na udział w konkursie  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zgłoszenia. 
Rozpatrywane będą tylko te, które będą zawierały wszystkie wyżej wymienione 
elementy. 
6. Termin przeprowadzenia konkursu planowany jest na dzień  1 XII 2016  

„ Mikołajkowe spotkanie z książką” 
7. Pytania  na temat konkursu można kierować na adres: b2asia@o2.pl 
 

Ocenianie i nagrody ] 



Konkurs będzie oceniany osobno w II kategoriach. 

1. Laureatom i uczestnikom  konkursu zostaną przyznane dyplomy i nagrody. 
2.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji  informacji o wynikach konkursu na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich 
3. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. 
 

Organizator:  

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

 

 

„ Czytanie dobrych książek  wzbogaca umysł i dusze człowieka” 


