
 

 

 

 

.  

REGULAMIN II POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU CZYTELNICZEGO POD HASŁEM: 

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JOSEPHA CONRADA”             

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM ROKIEM   

JOSEPHA CONRADA - KORZENIOWSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH                                                 

I PONADGIMNAZJALNYCH 

 

 

TERMIN: 27.04.2017 r. 

 

MIEJSCE: aula Zespołu Szkół w Krzepicach godz. 9
00 

 

Obowiązuje znajomość książek:  

1. „Jądro ciemności” Josepha Conrada – szkoły gimnazjalne 

2. „Lord Jim” Josepha Conrada – szkoły ponadgimnazjalne 

 

I. Cele konkursu 

 popularyzacja wartościowej literatury 

 mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy 

 rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury 

 kształtowanie gustów czytelniczych 

 zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej 

Josepha Conrada  

II. Uczestnicy 

 konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

ul. Ryły 26     42-160 K r z e p i c e  

tel/fax: 34 317 50 21     e-mail: sekretariat@lo.krzepice .pl,   www.lo.krzepice.edu.pl 



III. Organizatorzy 

 konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną               

oraz nauczycieli polonistów Zespołu Szkół w Krzepicach 

IV. Zasady konkursu 

 każdą szkołę może reprezentować maksymalnie  4 uczniów 

 konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego 

składającego się z 30 zadań zamkniętych i otwartych, 

sprawdzających wiedzę uczestników na temat życia i twórczości  

Josepha Conrada  oraz znajomość utworów: „Jądro ciemności” 

– szkoły gimnazjalne i „Lord Jim” – szkoły ponadgimnazjalne 

 w przypadku, gdy uczestnicy zdobędą identyczną liczbę 

punktów organizatorzy przewidują dogrywkę 

 szkoły ponadgimnazjalne oceniać będzie jury złożone                

z nauczycieli polonistów szkół gimnazjalnych, a gimnazja 

punktować będą nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

V. Czas realizacji konkursu 

 zgłoszeń można dokonywać do dnia 21 kwietnia 2017 r. drogą 

pocztową na adres Zespołu Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26,     

42 – 160 Krzepice, telefonicznie  34 317 50 51 lub e – mailem 

sekretariat@lo.krzepice.pl 

 zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu, a także wyrażeniem zgody przez rodziców 

/opiekunów na udział dziecka w konkursie 

VI. Nagrody 

 dla zwycięzców konkursu przewidziano bony podarunkowe      

na zakup książek i materiałów biurowych 

 odbiór nagrody w księgarni przy ulicy 3 Maja 46 w Kłobucku 

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
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