Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju serdecznie
zaprasza
uczniów
gimnazjum
i
nauczycieli
do
udziału
w III Powiatowym Konkursie Literacko-Czytelniczym, który odbędzie się
w czytelni biblioteki szkolnej 25 maja 2017 r. o godz. 1000.

Serdecznie zapraszamy

III Powiatowy Konkurs Literacko-Czytelniczy
Cele konkursu:
1. Rozbudzanie pasji i zainteresowań czytelniczych.
2. Utrwalanie wiadomości z zakresu znajomości
obowiązkowych tekstów literackich objętych podstawą
programową z języka polskiego dla gimnazjum.
3. Popularyzacja lektur szkolnych.
4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
5. Doskonalenie techniki pięknego czytania.
6. Promocja biblioteki szkolnej jako miejsca rozwijania
talentów literackich.

3 edycja konkursu poświęcona będzie życiu oraz twórczości Bolesława
Prusa, ze szczególnym uwzględnieniem noweli pt. „Kamizelka”.
W 2017 roku mija 170 rocznica urodzin wielkiego pisarza oraz 135
rocznica pierwszego wydania „Kamizelki”.

Regulamin
I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Liceum
w Biłgoraju.

Za

stronę

nauczyciele bibliotekarze.

II. Adresaci

merytoryczną

i

Ogólnokształcące im. ONZ
organizacyjną

odpowiadają

Konkurs

przeznaczony

jest

dla

uczniów

gimnazjów

powiatu

biłgorajskiego.
Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż trzech uczestników.
III. Termin
Konkurs odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej 25 maja 2017 roku
o godz. 1000
Zgłoszenia szkół (Załącznik nr 1) prosimy przesyłać
do 18 maja 2017 roku na adres:
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem III Powiatowy Konkurs Literacko-Czytelniczy
lub

pocztą

elektroniczną

bezpośrednio

do

biblioteki

szkolnej:

bloonz@poczta.onet.pl
IV. Zasady przeprowadzania konkursu
1. Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna – test ze znajomości życia i twórczości Bolesława
Prusa oraz dwóch jego utworów: „Kamizelki” i „Katarynki”, składający
się z 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 5 zadań
otwartych.
Część ustna – przeczytanie przygotowanego przez organizatorów
fragmentu powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka”.
2. O wynikach konkursu zadecyduje łączna ilość punktów z obydwu części
konkursu.
3. Ogłoszenie

wyników,

wręczenie

dyplomów

po sprawdzeniu testu i zakończeniu konkursu.
Kontakt do organizatorów:
tel. 84 686 0442
e-mail: bloonz@poczta.onet.pl

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestników konkursu

oraz

nagród

nastąpi

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia uczestników
III Powiatowego Konkursu Literacko-Czytelniczego
organizowanego przez LO im. ONZ w Biłgoraju

Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):
1. …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………
Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):
2. …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………
Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):
3. …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Adres:

………………………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………………………………………..

e-mail:

………………………………………………………………………..

