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Biblioteka szkolna ogłasza Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 
 Konkurs przeprowadzony będzie w trzech przedziałach wiekowych: 
1. Dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej 
2. Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
3. Dla uczniów VII-VIII oraz III Gimnazjum 

 
Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

dla klas II – III Szkoły Podstawowej 
 

Cele konkursu:  

➢ promocja czytelnictwa,  

➢ budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,  

➢ stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich 

z umiejętnościami innych,  

➢ kształtowanie umiejętności pięknego czytania,  

➢ uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.  

 

Przebieg konkursu:  

➢ w konkursie biorą udział uczniowie klas  II i III ( uczniowie wytypowani są 

przez wychowawcę – są to maksymalnie 2 osoby z każdej klasy),  

➢ uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnej 

książki, następnie przeczytania wybranego fragmentu (prezentacja tekstu nie 

powinna przekraczać minuty), 

➢ komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi, 

➢ podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, 

wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. 

Nagrody:  

➢ ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas  

apelu  

➢ Konkurs odbędzie się  w bibliotece szkolnej.  

 
Serdecznie zapraszamy  



Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 
dla klas IV – VI ,VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 

 
Cele konkursu:  

➢ promocja czytelnictwa,  

➢ budzenie zainteresowania wartościową literaturą,  

➢ kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy, 

➢ kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,  

➢ doskonalenie dykcji,  

➢ stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich z 

umiejętnościami innych,  

➢ uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. 

Przebieg konkursu:  

➢ w konkursie biorą udział uczniowie klas  IV i VI (uczniowie zostaną wytypowani  przez 

nauczyciela języka polskiego– maksymalnie 1 osoba z każdej klasy),  

➢ uczestnicy konkursu otrzymają do przeczytania fragmenty prozy przygotowane przez 

komisję (każdy uczeń wylosuje fragment tekstu), 

➢  każdy uczestnik przed przystąpieniem do konkursu będzie miał 5 min. na zapoznanie 

się z wylosowanym tekstem, 

➢ czas czytania (prezentacja tekstu) wynosi 2 minuty, 

➢ podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, 

wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu, charyzmatyczność 

uczestnika i ogólne wrażenie artystyczne. 

Nagrody:  

➢ ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas apelu  

➢ Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej.  

 
Serdecznie zapraszamy  
 


