Regulamin VI Konkursu Czytelniczego pod hasłem

„Dylematy życiowe bohaterów literackich – człowiek w obliczu
konieczności dokonania wyboru”
I. Cele konkursu:
- propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez rozbudzanie pasji czytelniczych
oraz zamiłowania do literatury;
- wyrabianie nawyku świadomego czytelnictwa;
- uwrażliwianie na piękno literatury, pobudzanie wyobraźni poprzez słowo, poprzez
obcowanie z pięknym językiem literackim;
- ukazywanie wartości książki we współczesnym świecie, w tym literatury ukazującej trudne
wybory człowieka, kształtującej postawy etyczne;
- uaktywnienie lokalnego środowiska i jego integracja,
- kształtowanie umiejętności tworzenia poprawnej językowo i kompozycyjnie wypowiedzi
pisemnej.

II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu

III. Patronat
Konkurs został objęty honorowym patronatem dziekana Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Piotra Stalmaszczyka oraz patronatem honorowym
dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi st. kustosz mgr Barbary Czajki.

IV. Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa łódzkiego oraz szkół zaproszonych przez organizatora.
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Chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o nadesłanie swojego zgłoszenia
do dnia 30 września 2016 r. listownie na adres: Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju
w Łowiczu, ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz lub na adres mailowy: pijarska.konkurs@op.pl
z dopiskiem „konkurs czytelniczy”.
Uwaga! W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy, adres e-mailowy oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, a także
pisemną zgodę na publikację całości bądź części napisanej przez uczestnika pracy literackiej
(z odręcznym podpisem uczestnika).
V. Komisja oceniająca:
Komisję konkursową powołuje dyrektor Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej
Pokoju w Łowiczu. Przewodniczyć jej będzie pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego –
pracownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski dr n. hum. Karolina Kołodziej.

VI. Zakres tematyczny konkursu:
Uczestników obowiązuje znajomość następujących utworów:
1. William Szekspir „Król Lear”
2. Fiodor Dostojewski „Łagodna”
3. Joseph Conrad „Lord Jim”
4. Maria Dąbrowska „Noce i dnie”

VII. Przebieg konkursu:
1. Konkurs oparty na współzawodnictwie indywidualnym przeprowadza komisja powołana
przez Dyrektora Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu
w siedzibie Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
2. Zadaniem młodzieży uczącej się w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej będzie
rozwiązanie testu wiedzy dotyczącego treści wymienionych powyżej lektur oraz napisanie
wypracowania na jeden z podanych niżej tematów:
A. Co buduje szczęście człowieka? Wpływ wyborów bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej
„Noce i dnie” na ich doświadczenie szczęścia.
B. System wartości a decyzje podejmowane przez bohaterów „Nocy i dni” oraz „Lorda
Jima”.
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C. Fatum, przypadek, niesprzyjające okoliczności, zła ocena sytuacji, a może… Co decyduje
o podjęciu błędnej decyzji przez człowieka? (w kontekście postaw bohaterów „Łagodnej”,
„Króla Leara” i „Lorda Jima”)
D. Usprawiedliwiam, rozumiem, potępiam… - ocena postaw i wyborów bohaterów „Nocy
i dni”, ”Lorda Jima”, „Łagodnej”, „Króla Leara” z punktu widzenia młodego człowieka
żyjącego na początku XXI wieku.
E. Ojcowie a dzieci. Wpływ wyborów i decyzji bohaterów „Króla Leara” i „Nocy i dni”
na relacje rodzinne.
Każda poprawna odpowiedź będzie punktowana. Kryteria oceny wypracowania zostały
podane w załączniku do regulaminu. Czas trwania konkursu: 180 minut.
3.Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoni zwycięzców. Prace będą oceniane w dwu
kategoriach wiekowych – „uczniowie gimnazjów” i „uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”.
4.Laureatami konkursu zostaną osoby, które w swojej kategorii wiekowej uzyskają
największą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników z tej samej kategorii wiekowej zdobędzie
tę samą liczbę punktów, organizator zastrzega przeprowadzenie dogrywki w formie pisemnej.
6. O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą mailową lub
telefonicznie. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły:
www.pijarska.pl , po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród.
7. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie organizatora lub patrona
konkursu w dniu wyznaczonym przez organizatora.

IX. Nagrody:
Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej jest laptop
(I miejsce) oraz tablet (II miejsce).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
X. Uwagi końcowe:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w październiku 2016 roku (o szczegółowym
terminie konkursu organizator poinformuje zgłoszonych uczestników drogą mailową)
w budynku szkół pijarskich przy ul. Pijarskiej 2 w Łowiczu.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
Udział w konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
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3. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Uczestników – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne
– w tym w mediach – wykorzystanie nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu
i informowania o nim. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania fragmentów lub
całości prac konkursowych.
4. Niestawienie się w dniu eliminacji oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego
Królowej Pokoju w Łowiczu.
6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora i na stronie internetowej
Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu: www.pijarska.pl.
7. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną poinformowani w dniu
konkursu.
ZAŁĄCZNIK:
KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ:
Za wypracowanie można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Ocenie podlegać będą:
I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)
II. KOMPOZYCJA PRACY (maksymalnie 5 punktów) Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy,
gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały
spełnione, nie przyznaje się punktów.
III. STYL (maksymalnie 5 punktów) Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie
przyznaje się punktów.
IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów) Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie
przyznaje się punktów.
V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie
przyznaje się punktów.
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0-4 pkt)
KRYTERIA OCENIANIA ZADAŃ TESTOWYCH:
Za rozwiązanie zadań testowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
I. ZADANIA ZAMKNIĘTE (można uzyskać 15 punktów; 0,5 punktów za każde poprawne
rozwiązanie).
II.ZADANIA OTWARTE (można uzyskać łącznie 35 punktów; zadania mają zróżnicowaną
punktację).
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