
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Pro memoria” 
 

 

§ 1. 

Cele Konkursu 
 

1. Celem Konkursu jest przede wszystkim uświetnienie obchodów Roku Polskiego 

Romantyzmu. 
2. Intencją Organizatora jest także: 

 upamiętnienie dorobku literackiego polskich wieszczów narodowych: Adama 

Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila 

Norwida, 

 zainteresowanie literaturą romantyczną, 

 rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

 odkrywanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, 

 promowanie talentów dzieci i młodzieży, 

 pobudzanie do aktywności twórczej, 

 popularyzacja literatury pięknej. 

 

§ 2. 

Organizator 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich Potockiej  

w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

2. Pomysłodawcami Konkursu są nauczyciele: 

 Waldemar Kilar – nauczyciel języka polskiego, 

 Jolanta Pietruszka – nauczyciel – bibliotekarz. 

3. Patronat nad Konkursem objął Piotr Cisek – dyrektor ZSP w Posadzie Górnej. 

 

§ 3. 

Uczestnicy 
 

1. Konkurs skierowany jest do utalentowanych uczniów klas I-VIII, zainteresowanych 

sztuką recytacji i wrażliwych na piękno poezji. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 4. 

Zasady uczestnictwa 
 

1. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, 

uczniowie klas IV-VI, uczniowie klas VII-VIII. 

2. W Konkursie może wziąć udział trzech przedstawicieli danej klasy. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie Organizatorowi przez 

nauczyciela prowadzącego imiennej listy uczestników wraz z wykazem 

prezentowanych utworów (Załącznik 1.) do dnia 5 maja 2022 roku. 

4. Przesłanie zgłoszenia po terminie skutkuje nieprzystąpieniem uczestników do 

Konkursu. 



5. Uczniowie mają za zadanie wygłoszenie jednego wybranego przez siebie utworu 

poetyckiego w całości lub we fragmencie przed Komisją Konkursową w dniu 12 maja 

2022 roku. 

6. Obowiązuje następujący kanon lektur: 

 Klasy I-III: 

Adam Mickiewicz, „Zając i żaba”, „Pchła i rabin”, „Osioł i pies”, „Tchórz na wyborach”, „Pies 

i wilk”, „Koza, kózka i wilk”, 

Juliusz Słowacki, „O Janku, co psom szył buty”, 

 Klasa IV: 

 Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” (fragmenty), „Pani Twardowska”, „Powrót 

taty”, 

 Klasa V: 

 Adam Mickiewicz, „Lis i kozioł”, „Pan Tadeusz” (fragmenty), 

 Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, 

 Klasa VI: 

 Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” (fragmenty), „Przyjaciele”, 

 Juliusz Słowacki, „Jeżeli kiedy w tej mojej krainie”, „Miło to listku rwać”, 

 Klasa VII: 

 Adam Mickiewicz, „Żona uparta”, „Świtezianka”, „Dziady” cz. II, „Upiór”, 

„Pan Tadeusz” (fragmenty), „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, 

„Niepewność”, „Do M***”, „Żegluga”, 

 Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli”, 

 Cyprian Kamil Norwid, „Fatum”, „Moja piosnka (II)”, „Burza (I)”, 

 Klasa VIII: 

 Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” (fragmenty), „Stepy akermańskie”, „Nad 

wodą wielką i czystą”,  

 Juliusz Słowacki, „Balladyna” (fragmenty), „Hymn”, „Testament mój”, 

 Cyprian Kamil Norwid, „Pielgrzym”, „W Weronie”, 

 Zygmunt Krasiński, „Nim słońce wejdzie”. 

 

§ 5. 

Prezentacja 
 

1. Przedmiotem oceny w Konkursie jest przygotowana przez uczestnika prezentacja tekstu 

lub fragmentu tekstu jednego z utworów wskazanych w regulaminie. 

2. Prezentowane utwory oceniane będą wg następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru, 

 oryginalność i trafność interpretacji, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

3. Przestrzega się przed użyciem gestu. Intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm to 

najważniejsze środki wyrazu, którymi powinien operować uczestnik konkursu. 

4. Czas wykonania utworu nie powinien przekraczać 5 minut. 

 

 

 

 

 

 



§ 6. 

Komisja Konkursowa 
 

1. Oceny prezentacji dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Podstawą do udziału w formułowaniu werdyktu jest wysłuchanie uczestników konkursu 

przez wszystkich członków Komisji. 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Komisji. 

4. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji 

5. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§ 6. 

Nagrody 
 

1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody 

książkowe. 

2. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 maja 2022 roku. 

 

§ 7. 

Uwagi końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: zspposada.pl. 

2. W sprawach budzących wątpliwości, związanych z interpretacją postanowień 

Regulaminu, rozstrzyga Organizator. 

3. Postanowienia Organizatora są wiążące dla uczestników. 

4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

Organizatorzy Konkursu: 

Waldemar Kilar, Jolanta Pietruszka 
  



Załącznik 1. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Pro memoria” 

 

 

Klasa: …………………….. 

Uczestnicy: 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Tytuł prezentowanego utworu 

1.   

2.   

3.   

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: …………………………………………………... 


