
REGULAMIN  PONADPOWIATOWEGO KONKURSU                                                   
POLONISTYCZNEGO 

 
 

ZNANI TWÓRCY LITERATURY POLSKIEJ 
 

POECI POLSKI NIEPODLEGŁEJ - SKAMANDRYCI 
 
 

NOWA  FORMA KONKURSU! 
 

§1 

 
Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego  Zespołu Szkół nr w Sanoku  
 (adres: Stróżowska 16, 38-500 Sanok, tel. 13 46 304 48, www.zs3.sanok.pl). 
 

§2 

 
1. Uczestnikami konkursu  są  uczniowie gimnazjów oraz  klas siódmych szkół podstawowych 
miasta Sanoka i powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego. 
2. Zainteresowanych uczniów zgłasza nauczyciel – opiekun, telefonicznie (13 46 304 48). 
3. W konkursie  mogą uczestniczyć uczniowie klas gimnazjalnych oraz siódmych klas szkół 
podstawowych. Szkoła zgłasza uczestników konkursu w następujących dyscyplinach:  
2-osobowy zespół (konkurs wiedzy)  
Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły biorące udział w konkursie. Nauczyciel 
przygotowujący uczniów do konkursu wyznacza osoby biorące udział w poszczególnych 
dyscyplinach. 
 
 

                                                              §3 

 Cele konkursu: 
- rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów, 
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu języka polskiego, 
- tworzenie warunków sprzyjających udziałowi młodzieży w przedsięwzięciach naukowych. 
 
 

                                                                §4 
Założenia organizacyjne: 
1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku dnia 21 marca 2018 roku  
o godzinie 10:45. 
2. Czas trwania konkursu wynosi 90 minut. 
3. Klasyfikacja będzie  miała charakter indywidualny. Na podstawie punktacji zostaną  



wyłonieni laureaci – zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Przyznane zostaną również trzy 
wyróżnienia. 
 

                                                                  §5 

 
Zadania konkursowe 

 
1. Zadania konkursowe mają formę zadań zamkniętych krótkiej odpowiedzi. Ich 
rozwiązywanie nastąpi w systemie Moodle (1 osoba). 
2. Jednym z elementów konkursu wiedzy jest rozwiązanie testu czytania ze zrozumieniem 
dotyczącego działalności i twórczości Skamandrytów (na podstawie przygotowanej przez 
organizatorów prezentacji multimedialnej). 
3. Zadania obejmują: 
- wiadomości i umiejętności wynikające z obowiązującej  podstawy programowej dla  
gimnazjum oraz siódmej klasy szkoły podstawowej,   
- utwory wybrane przez organizatorów, 
- bibliografię wybraną przez organizatorów,  
4. Zadania konkursowe przygotowuje komisja konkursowa. 
 

                                                               §6 

 
Komisja konkursowa 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą: dyrektor szkoły, metodyk języka polskiego CDN 
oraz wybrani  nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku. 
2. Komisję powołuje dyrektor szkoły, wyznaczając także jej przewodniczącego. 
 

                                                                  §7 

 
1. Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa 16 marca 2018 r. 
2. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres szkoły: Zespół Szkół nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 
38-500 Sanok, telefonicznie 13 46 304 48, 661 600 488. 

                                                                   
                                                                  §8 

Uwagi końcowe 
1. Odwołania uczestników oraz sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja 
konkursowa. 
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich opiekunów. 
3. Szkoły zostaną  poinformowane o wynikach konkursu  w tym samym dniu. Wręczenie 
nagród również odbędzie się 21 marca 2018 roku.  
 
 
Bibliografia: 
 
1. T. Wroczyński, Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego, WSiP, 1996, s.15-80. 
2. J. Kwiatkowski , Dwudziestolecie międzywojenne, PWN, Warszawa 2003, s.53 -82. 
 



 
 
Utwory: 
 
Julian Tuwim: Do prostego człowieka,  Rzecz Czarnoleska, Ojczyzna. 
Kazimierz Wierzyński: Ojczyzna chochołów, Wieczór w bzach, Skok o tyczce. 
Jarosław Iwaszkiewicz: Do przyjaciela wroga, Szczęście, Pozdrowienie. 
Jan Lechoń: Piłsudski, Herostrates, Pytasz, co w moim życiu… 
Antoni Słonimski: Niepodległość, Dwie ojczyzny, Kołysanka. 
 
 
 


