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CELE KONKURSU  
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności polonistycznych, kształtowanie 

wrażliwości humanistycznej i estetycznej, świadomy odbiór dzieł literackich i dzieł kultury, 
pobudzenie do twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.  
 

 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH 
KONKURSU 

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi 
i poszerzającymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej 

przedmiotu język polski na III etapie edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). 
 

 
Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:  

 czytania i interpretowania tekstów kultury (odkrywania sensów dosłownych, 

przenośnych i symbolicznych, odróżnianie informacji o faktach od opinii, prawdy od 

fikcji, informacji od komentarza); 

 świadomego odbioru dzieł literackich i dojrzałością w formułowaniu sądów;  

 rozpoznawania słownictwa ogólnonarodowego i słownictwa o ograniczonym zasięgu 

(archaizmy i neologizmy, eufemizmy); 

 przywoływania kontekstów historycznych, biograficznych właściwych dla 

prezentowanych utworów; 

 wskazywania funkcji użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu 

słownictwa (np. zdrobnień, zgrubień, metafor, apostrof, anafor, epifor, 
oksymoronów, hiperboli), składni (np. powtórzeń, pytań retorycznych, różnego 

rodzaju zdań i równoważników), fonetyki (np. rymu, rytmu, onomatopei);  

 analizowania wypowiedzeń wielokrotnie złożonych;  

 posługiwania się podstawowymi określeniami teoretycznoliterackimi i kulturowymi  

takimi jak: topos, egzystencjalizm, wyobcowanie, hamletyzm, prometeizm, wiersz 
sylabiczny, sylabotoniczny, przerzutnia, paralelizm, instrumentacja głoskowa, 

wersyfikacja, antyteza, wykrzyknienie, pytanie retoryczne, gatunki i rodzaje 
literackie;  

 uwzględniania w analizie specyfiki tekstów kultury przynależnych do następujących 

rodzajów sztuki: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych;  

 dostrzegania ciągłości rozwoju kultury, związków  teraźniejszości z przeszłością; 

 tworzenia spójnych wypowiedzi poprawnych pod względem językowo-stylistycznym 
w formie krótszej i dłuższej, np. dedykacji, ogłoszenia, streszczenia, hasła 

słownikowego i encyklopedycznego, tekstu reklamowego, opisu  (przedmiotu, dzieła 
sztuki, przeżyć wewnętrznych), charakterystyki (postaci literackiej, filmowej lub 
rzeczywistej), sprawozdania (z lektury, filmu, spektaklu), rozprawki, eseju, listu 

(prywatnego, otwartego), felietonu, reportażu, przemówienia; 
 

 
 
 

 



Temat przewodni konkursu w roku 2012/2013:  

Ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne. 

 
I etap – szkolny  

Ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne w epice. 
 
II etap – rejonowy  

Ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne w liryce. 
Obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności z etapu szkolnego  
 

III etap – wojewódzki  
Ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne w dramacie.  
Obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności z etapu szkolnego i rejonowego  
 

LITERATURA NA POSZCZEGÓLNE ETAPY KONKURSU  
Etap szkolny 

Epika 
1. Biblia: Hiob, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
2. A. Kamieńska, Książka nad książkami (Był człowiek imieniem Hiob) 

3. Homer, Iliada (Pieśń XXIII i XXIV)                                  
4. J. Parandowski, Mitologia (mit o Prometeuszu, o Demeter, o Orfeuszu, o Niobe, o rodzie 

Labdakidów)               
5. A. de Saint-Exupery, Mały Książę 

6. Franz Kafka, Przemiana  
 
Etap rejonowy 

Liryka 
1. J. Kochanowski, Treny,  
2. J. Słowacki, Hymn, Testament mój, Do matki   

3. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka (II)  
4. W. Broniewska, Anka  
5.Cz. Miłosz, Dlaczego nie przyznać [w:] Traktat teologiczny 

6. Czesław Miłosz, Campo di Fiori 
7. W. Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu, W dyliżansie  
 

Etap wojewódzki 
Dramat 
1.Sofokles, Antygona                
2. W. Szekspir, Romeo i Julia 
3. W. Szekspir, Hamlet  

4.A. Mickiewicz, Dziady cz. II 
5. J. Słowacki, Balladyna 
6. S. Mrożek, Emigranci 

 

FILM 
 Romeo i Julia (film) reż. Baz Luhrmann, w rolach głównych Leonardo DiCaprio, Claire 

Danes;  
 
LITERATURA POMOCNICZA NA WSZYSTKIE ETAPY 
1. I. Boruc, H. Sprengel, E. Werkowska: Tablice Polonistyczne, wyd. Podkowa, Gdańsk, 

2006 
2. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wyd. Park, 2005 

3. Podręczny słownik terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego , 

Wydawnictwo OPEN, Warszawa1996  
4. T. Nyczek, K. Wiśniak, Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych, Ezop, 

Warszawa, 2005 
5. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1985 


