
GMINNY CZYTELNICZY KONKURS FANTASTYCZNY 

REGULAMIN KONKURSU 

I  ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim 

ul. Królewska  21 

87-880 Brześć Kujawski 

tel.54 252 15 26 

http://sp1.brzesckujawski.pl/ 

 

II  CELE KONKURSU: 

• mobilizowanie uczniów do czytania, 

• pogłębianie ich ciekawości czytelniczej, 

• popularyzowanie wartościowej literatury fantastycznej, 

• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych tekstów, 

• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach, 

• rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

 

III  ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 6-8  oraz  gimnazjum . 

2. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość trzech krótkich tekstów z tomu Bajki 

robotów Stanisława Lema :  

Uranowe uszy 

Dwa potwory 

Biała śmierć  

3. Należy zapoznać się z problematyką utworów, znać elementy świata 

przedstawionego oraz różnicę między literaturą fantasy a science fiction. 

4. Konkurs odbędzie się 29 marca 2019 o godzinie 9.00 w  Szkole Podstawowej nr 1 

w Brześciu Kujawskim. 

5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich opiekunowie 

podziękowania. 

http://sp1.brzesckujawski.pl/


6. W razie konieczności przeprowadzenia etapu szkolnego proponujemy 

wykorzystanie dołączonego testu opartego na jednej z konkursowych bajek Biała 

śmierć. Pozwoli on wyłonić grupę 4 uczniów reprezentujących szkołę.  

7. Zgłoszeń należy dokonywać do 20 marca 2019 na proponowanej karcie 

zgłoszeniowej . Prosimy także o przesłanie informacji pocztą elektroniczną. 

8. Teksty są dostępne na stronie internetowej jednej ze szkół. Prosimy o korzystanie i 

przekazywanie uczestnikom poniższego łącza. 

Oto link: 

http://www.sp1szczekociny.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/Stanislaw-Lem-Bajki-

Robotow.pdf 

Uranowe uszy  str.5,  Dwa potwory  str.10,  Biała śmierć  str.17. 

9. Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: 

a) test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi; uczniowie będą rozwiązywać  tę samą 

wersję zadań; 

b) konkurs dla czterech osób, które osiągnęły  najlepsze wyniki. Odpowiadanie na 

pytania przy pomocy aplikacji kahoot. Otwarta rywalizacja przy publiczności. 

10. Prosimy uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

udostępnienie wizerunku jedynie dla potrzeb konkursu. Załącznik 2 

Informacje o nagrodach  oraz dacie etapu szkolnego w naszej szkole 

znajdziecie w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym :) 

 

http://www.sp1szczekociny.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/Stanislaw-Lem-Bajki-Robotow.pdf
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