
III Powiatowy Maraton Czytelniczy 

 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN 

1. Organizator: Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.  

2. Cele Konkursu:  

 mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,  

 rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,  

 rozwijanie zdrowego współzawodnicta.  

3. Warunki uczestnictwa:  

a) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie 

gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.  

b) Liczba uczestników z każdej szkoły jest nieograniczona.  

c) Czas trwania konkursu: 1 grudnia 2015 r. – 11 marca 2016 r.  

d) Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2016 r. ( piątek) o godz. 10.00 w auli Zespołu 

Szkól im. R. Traugutta w Lipnie.  

e) Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu z podziałem na dwie kategorie: 

gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.  

f) Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych 

kartach odpowiedzi.  

g) Pytania będą dotyczyły wyłącznie znajomości treści poszczególnych książek  

i artykułów z czasopism.  

h) Za każdą poprawna odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.  

i) Prace będzie sprawdzać komisja wyłoniona spośród nauczycieli języka polskiego  

i nauczycieli bibliotekarzy w dniu konkursu.  

j) Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody. 

k) Ustalony termin zakończenia konkursu jest niezmienny.  

l) Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub telefonicznie  

do 8 stycznia 2016 r.  

tel. / fax. (054) 287 25 62  

tel.(054) 287 41 13  

e-mail: epolitowska.zs@wp.pl.  

 

m) Regulamin dostępny jest na stronie Zespołu Szkół pod adresem 

www.lolipno.oswiata.org.pl. 
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n) Informacje dotyczące finału konkursu i wszelkich zmian będą zamieszczane na bieżąco 

na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane drogą e-mailową.  

 

4. Wykaz obowiązującej literatury  

 

GIMNAZJUM  

Wydawnictwa zwarte: 

 Kossak-Szczucka Z., „Bursztyny” (opowiadania: „Obiad czwartkowy”, „Koncert       

Szopena”).  

 Orwell G., „Folwark zwierzęcy”.  

 Rowling J. K., „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. 

 Siesicka K.,  „Czas Abrahama”. 

Wydawnictwa ciągłe: 

 Rojek K., Wyspa rozmaitości. „Poznaj Świat” 2015 nr 9 s. 34-43. 

 Strycharczuk E., Tęsknisz, więc wrócisz. „Poznaj Świat” 2015 nr 5 s. 72-79. 

 

LICEUM  

Wydawnicwta zwarte: 

 Bułhakow M., „Mistrz i Małgorzata”,  

 Collins S., „Igrzyska śmierci”. 

 Greek J., „Gwiazd naszych wina”.  

 Hłasko M.,  „Wybor opowiadań” (Baza Sokołowska, Pierwszy krok w chmurach). 

Wydawnictwa ciągłe: 

 Błażyca  K., Abrakadabra makabra. „Poznaj Świat” 2015 nr 8 s. 76-81. 

 Rojek R., Królestwo bez wody. „Poznaj Świat” 2015 nr 1 s. 42-51. 

 

Organizatorzy:  

Agnieszka Szymczak – nauczyciel języka polskiego,  

Anna Milak – nauczyciel bibliotekarz,  

Ewa Politowska – nauczyciel geografii, nauczyciel bibliotekarz. 


