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REGULAMIN 

 

XII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
  

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 

Miej serce i patrzaj w serce!  

   

Adam Mickiewicz, Romantyczność 

 

W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny epoki romantyzmu. Chcemy wspólnie 

uczcić tę rocznicę, zapraszając uczniów do udziału w XII Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim. 
 

Cele konkursu: 

 budzenie uczuć patriotycznych, 

 zainteresowanie uczniów twórczością polskich romantyków 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 plastycznych. 



 

Sprawy organizacyjne: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu ełckiego. 

Przebiegał będzie w dwu kategoriach: 

 

recytatorska 

   Uczestnik prezentuje wybraną balladę Adama Mickiewicza – czas recytacji – do 3 minut. 

W wyniku eliminacji szkolnych należy wyłonić po dwie osoby w dwu kategoriach wiekowych: 

 2 uczniów z klas 4 – 6 

 2 uczniów z klas 7 – 8. 

Pracę konkursową stanowi nagranie (film video) recytacji. Zgłoszenia odbywają się poprzez 

przesłanie nagrania.  

    

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 4 – 6, 

 klasy 7 – 8. 

   

plastyczna  

   Pracę przygotowuje osoba lub zespół dwóch uczniów. Należy zaprojektować okładkę (format A4) 

dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek, collage, techniki mieszane) do wybranego utworu 

spośród wymienionych: 

 klasy 4 – 6 (Powrót taty, Pani Twardowska, Przyjaciele), 

 klasy 7 – 8 (Świtezianka, Lilije, Romantyczność).  

Pracę konkursową stanowi zdjęcie, skan pracy (plik JPG lub PDF). Zgłoszenia odbywają się 

poprzez przesłanie plików.  

 

   W ocenie prac plastycznych jury będzie brało pod uwagę: 

 obecność informacji o autorze i tytule utworu, 

 wyraźne nawiązania do treści utworu, 

 oryginalność ujęcia tematu, 

 rozmieszczenie elementów kompozycji, 

 zastosowane techniki plastyczne, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

W wyniku eliminacji szkolnych należy wybrać po dwie prace w dwu kategoriach wiekowych: 

 klasy 4 – 6, 

 klas 7 – 8. 

 

 

 



 

 

Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi filmami/pracami plastycznymi zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły https://www.sp3.elk.edu.pl . Po ustaleniu 

werdyktu organizator telefonicznie lub pocztą e – mail poinformuje uczestników o przebiegu 

wydarzenia finałowego.  

 

Terminarz: 

1. Rozesłanie regulaminu konkursu do szkół powiatu ełckiego oraz zamieszczenie 

na stronie internetowej szkoły – 29.03.2022 r. 

2. Przesyłanie opisanych (imię, nazwisko ucznia, klasa, placówka, nauczyciel 

przygotowujący/opiekun) filmów/prac konkursowych – do 25.04.2022 r. na adres 

trojkaelk@gmail.com . 

3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu – 29.04.2022 r. W zależności od sytuacji 

epidemicznej zostanie zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie. Laureaci konkursu 

zostaną nagrodzeni. 

 

Ochrona danych osobowych: 

Udział w konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku 

na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania konkursu, 

- publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu. 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 

w Ełku, ul. Grodzieńska 1, 19 – 300 Ełk. Więcej o ochronie danych znajdziesz na naszej 

stronie internetowej.  

 

 

Organizatorzy:  

    

Polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Henryka Sienkiewicza w Ełku   
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