
Regulamin Konkursu Powiatowego –Polski romantyzm- Rok  Ballad i romansów

I. Postanowienia ogólne na rok 2022:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego.
3. Cele konkursu:

- przybliżenie treści zawartych w Balladach i romansach oraz Dziadach cz. II A. Mickiewicza;
- motywowanie do poznania postaci zasłużonych dla Polaków- Adama Mickiewicza;
- przybliżenie historii polskiego romantyzmu;
-  rozwijanie  umiejętności  wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  zawartych  w  różnych

źródłach.

II. Zadania konkursowe i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zakres materiału :

-treść  Ballad  i  romansów Adama  Mickiewicza  (  Pierwiosnek;  Romantyczność;  Świteź;
Świtezianka; Rybka;  Powrót taty; Kurhanek Maryli;  Do przyjaciół; To lubię; Rękawiczka;  Pani
Twardowska; Tukaj albo próby przyjaźni; Lilije; Dudarz)oraz Dziadów cz. II;
- życiorys Adama Mickiewicza - najważniejsze fakty;
- znajomość cech gatunkowych ballady.

2. Zadania konkursowe:
- test ze znajomości najważniejszych  faktów z życia Adama Mickiewicza;
- zestaw pytań dotyczących Ballad i romansów oraz Dziadów cz. II.

III. Harmonogram realizacji konkursu:
1. Etap I:

-  przeprowadzenie  konkursu  poprzedza  zachęcenie  uczniów  i  nauczycieli  poszczególnych
szkół do udziału w nim (rozesłanie informacji, regulaminu);
- szkoły biorące udział w konkursie  organizują eliminacje wewnątrzszkolne celem wyłonienia
reprezentantów swojej placówki.

2. Etap II:
- konkurs odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Szkole  Podstawowej nr 3
w Lędzinach;
-  do  dnia  2  grudnia  2022  r.  szkoły  potwierdzają  mailem  (sp3ruberga@op.pl)  udział  w
konkursie  3-osobowej drużyny – Temat/Dopisek Rok Wielkich Polaków

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców:
1. Skład jury stanowić będą nauczyciele - opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie

oraz jeden  reprezentant z grona gospodarzy. 
2. Zasady wyłaniania zwycięzców:

- po podsumowaniu wyników  przyznaje się miejsca I, II i III.
3. W przypadku  gdy drużyny zdobędą taką samą ilość punktów, nastąpi dogrywka. 
4. Ogłoszenie wyników następuje w dniu konkursu.

V. Nagrody:
1. Nagrodami za zdobycie I, II lub III miejsca są statuetki .
2. Wszystkie szkoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie .

VI. Postanowienia końcowe:
1. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem   zgody  przez  rodziców/  opiekunów

prawnych  na  publikację  danych  osobowych  uczniów  wyłącznie  na  potrzeby  konkursu
(dotyczy publikacji na stronie szkoły i w prasie lokalnej). 



2. W dniu konkursu prosimy o przywiezienie zgód na przetwarzanie danych dzieci i publikację
danych osobowych w formie pisemnej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

VII. Literatura:
Mickiewicz A.: Ballady i romanse.
Mickiewicz A.: Dziady cz. II

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz


