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REGULAMIN 

 

XI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 

Może da się porozumieć, mimo że nie zna się swoich języków ani obyczajów, ani siebie 

nawzajem, ani swych rzeczy i przedmiotów, ani uśmiechów, gestów dłoni czyniących znaki, 

niczego; więc może da się porozumieć za pomocą książek? Czy to właśnie nie jest jedyna 

możliwa droga? Gdyby ludzie czytali te same książki, żyliby w tym samym świecie, tymczasem 

żyją w innych, jak ci Chińczycy, o których pisał Kircher. A są i tacy, całe mnóstwo, co nie 

czytają wcale, ci mają umysł uśpiony, myśli proste, zwierzęce, jak owi chłopi o pustych oczach. 

Gdyby on, ksiądz, był królem, nakazałby jeden dzień pańszczyzny na czytanie przeznaczyć, cały 

stan chłopski zagoniłby do ksiąg i od razu inaczej wyglądałaby Rzeczpospolita.   

   

Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe 

 

Tegoroczne przyznanie literackich Nagród Nobla jest wyjątkowe. W tym roku 

prestiżowe nagrody powędrowały do dwóch autorów. Do panteonu sław języka pisanego 

dołączyła Olga Tokarczuk, stając się tym samym piątą pisarką z Polski mogącą poszczycić 

się posiadaniem Nobla. Wcześniej byli to Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, 

Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska. Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla 

za 2018 rok. 10 grudnia 2019 r. odbierze medal akademii. Aby uczcić to wydarzenie, 

świętować razem z pisarką oraz pielęgnować uczucia patriotyczne młodych ludzi, 

zapraszamy do udziału w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim. 
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Cele konkursu: 

 budzenie uczuć patriotycznych, 

 zainteresowanie uczniów twórczością polskich noblistów i popularyzacja ich dorobku, 

 rozbudzanie w uczniach zainteresowań literackich, 

 zwiększanie motywacji uczniów do samodzielnej nauki języka polskiego, 

 odkrywanie, wspieranie i promowanie uczniów utalentowanych, 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów, 

 rozwijanie zdolności tworzenia prezentacji multimedialnych. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu ełckiego. 

Przebiegał będzie w dwu kategoriach: 

 

recytatorska 

   Uczestnik prezentuje utwór poetycki lub prezentuje fragment prozy z twórczości polskich 

noblistów – czas recytacji – do 3 minut. Etap szkolny konkursu powinien być zorganizowany 

do 5.12.2019 r. W wyniku tych eliminacji należy wyłonić cztery osoby, które reprezentować będą 

szkołę w Konkursie Powiatowym.  

   W ocenie recytatora jury będzie brało pod uwagę: 

 dobór repertuaru, 

 stopień opanowania pamięciowego tekstu, 

 interpretację utworu/fragmentu utworu, 

 należyte rozmieszczenie akcentów logicznych i uczuciowych, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 czas recytacji. 

   Jury wyłoni laureatów w dwu kategoriach wiekowych: 

 klasy 7 – 8,  

 klasy 4 – 6. 

   

prezentacja multimedialna  

   Uczestnik przygotuje prezentację multimedialną (np. w programie Power Point, Flash Player), 

która będzie ukazywała życie i twórczość jednego z laureatów literackiej Nagrody Nobla 

(maksymalnie 20 slajdów).  

   W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę: 

 zawartość merytoryczną, 

 jakość techniczną (czytelność, kolorystyka, animacje, dźwięk), 

 oryginalność. 

   Jeden ze slajdów powinien zawierać informacje: nazwisko autora pracy, klasa, szkoła, opiekun. 

 

 



 

 

 

 

Każda placówka może zgłosić maksymalnie: 

 2 wykonawców w konkursie recytatorskim (klasy 7 – 8), 

 2 wykonawców w konkursie recytatorskim (klasy 4 – 6), 

 2 prezentacje multimedialne (klasy 4 – 8). 

 

Uczestników wszystkich kategorii trzeba zgłosić do 6 grudnia 2019 r., przesyłając 

karty na adres sp3@elk.edu.pl . XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Kolor w czerwieni, 

kolor w bieli … odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 12
00 

w Szkole Podstawowej nr 3 

im. Henryka Sienkiewicza (ul. Grodzieńska 1). Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. 

  

Organizatorzy:  

   Polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku   
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