
Opis i Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 

 „Na szlaku poezji polskiej” 

 

 
1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 

2. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 1-3, 4-6, 7- 8 SP (szkoły państwowe i 

niepubliczne województwa pomorskiego). Maksymalna ilość osób – 51. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

3. Zasięg konkursu: Wojewódzki 

4. Cel: 

- rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci i młodzieży 

- popularyzacja twórczości poetów polskich 

- zwiększanie zainteresowania dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa 

- doskonalenie poprawnej artykulacji. 

 

5. Terminy związane z konkursem: do 31 października  2019 r. należy przesłać czytelnie 

wypisane zgłoszenia uczniów na adres: Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie, 

Starkowo 10, 77-235 Trzebielino, z dopiskiem: Konkurs Recytatorski „Na szlaku poezji 

polskiej” lub na adres e-mail: jedlinska82@wp.pl. Karta zgłoszenia i regulamin dostępne na stronie 

szkoły https://szkola-podstawowa-w-starkowie.jimdosite.com 

 22 listopada o godz. 11.00 odbędzie się Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  

„Na szlaku poezji polskiej” w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie. 

 

6.Temat konkursu: „Na szlaku poezji polskiej” 

Uczestnicy w każdej kategorii wiekowej prezentują jeden utwór wybranego polskiego poety. 

Doceniając twórczość polskich poetów, podkreślamy przywiązanie do naszej tradycji,kultury i 

języka, a także ukazujemy więź z własnym narodem i społeczeństwem. 

 

7. Przebieg konkursu: Podczas wewnątrzszkolnych eliminacji komisja wybiera troje laureatów 

(po jednym na poziomach klas: 1-3,  4-6, 7 - 8 SP), którzy reprezentować będą placówkę podczas 

wojewódzkiego finału. Nauczyciele przygotowujący uczniów wysyłają do organizatora zgłoszenie 

uczestników wraz z ich repertuarem. Ważne, aby na zgłoszeniu zapisać wyraźnie nr telefonu oraz 

adres e-mail opiekuna, by organizatorzy mogli informować Państwa o ewentualnych zmianach. Na 

podane adresy e-mail organizator prześle potwierdzenie udziału dziecka w konkursie. Brak 

potwierdzenia oznacza, że organizatorzy nie otrzymali zgłoszenia i uczeń nie może wziąć udziału w 

konkursie. W razie braku potwierdzenia prosimy wysłać jeszcze raz albo zadzwonić do organizatora 

(59 858 00 77). Podczas finału zostaną wyłonieni laureaci na poziomach klas 1-3, 4-6, 7 - 8 SP. 

 

8. Zasady obowiązujące na konkursie: 

a) każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden wiersz, 

b) podczas występu uczestnik może korzystać z różnych rekwizytów i stroju odpowiednio 

dobranego do treści utworu, 

c) czas występu nie może przekroczyć 10 minut, 

d) jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

 

KRYTERIUM  PUNKTOWANE 

ELEMENTY  

         PUNKTACJA 

Dobór repertuaru 1. Dopasowanie tekstu do 0-3 pkt.  
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wieku i płci recytatora  

2. Oryginalność wyboru (tekst 

mało znany, szczególnej 

wartości) 

3. Tekst umożliwiający 

uczniowi zaprezentowanie 

wszystkich jego walorów 

głosowych. 

Dykcja  1. Staranna wymowa, zgodna z 

zasadami kultury słowa (np. 

nie! dźwi, wreście), 

niezacieranie końcowych 

cząstek wyrazów  

 2. Prawidłowa artykulacja 

głosek (bez seplenienia)  

3. Właściwe akcentowanie 

wyrazów (zwłaszcza 

osobowych form czasowników) 

4. Panowanie nad oddechem, 

swobodne posługiwanie się nim 

0-4 pkt.  

Interpretacja 1. Modulowanie głosem  

2. Właściwe akcentowanie 

ważnych treści utworu 

(intonacja frazy i zdania)  

3. Respektowanie znaków 

interpunkcyjnych  

4. Stosowanie pauzy zgodnie z 

intencją autora lub przyjętą 

interpretacją  

5. Właściwe tempo wygłaszania 

tekstu 

 6. Bezbłędne opanowanie 

pamięciowe 

 7. Oryginalność występu 

recytatora (odczucia i wrażenia 

słuchaczy)  

8. Skupienie się na słowie, nie 

na nadmiernym ruchu 

scenicznym 

0-8 pkt. 

 

 

ŁĄCZNIE: 15 PKT.  

 

 

Postanowienia szczegółowe;  

 

1) Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.  

2) Kolejność występu zależna od kolejności zgłoszenia. 

3) Ocenianie jest tajne. 

4) Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 



5) Występujący, po wejściu na scenę, nie przedstawia się, nie podaje też tytułu i autora wiersza (to 

zadanie osoby zapowiadającej). Od razu wygłasza wybrany utwór 

6) Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody, pozostałe osoby otrzymają dyplomy uczestnika 

konkursu. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela p. Magdalena Jedlińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze 

środków programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 



 
                                                  KARTA ZGŁOSZENIA 

 

I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Na szlaku poezji polskiej” 

/Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami/ 

 

 

Nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Adres szkoły: 

……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 E – mail ………………………………  

 

Imiona i nazwiska uczestników konkursu:  

 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

 

 Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna / nauczycieli opiekunów 

 …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy: ……………………………………. lub e- mail 

………………………………………………………………….. 

 

Repertuar (pełne imię i nazwisko autora, tytuł): 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

 

 
  

             Pieczęć szkoły zgłaszającej 


