
 

 

KONKURS POLONISTYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

rok szkolny 2012/2013 
 

Temat przewodni konkursu w roku 2012/2013:  
Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. (E. Schmitt, Oskar i pani Róża)  
 

 

Program merytoryczny 
CELE KONKURSU: 

1) pogłębianie humanistycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów,  
2) rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz inspirowanie twórczych działań 

uczniowskich, 

3) budzenie wrażliwości i kultury czytelniczej, 
4) rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury, 
5) doskonalenie kompetencji językowych i uwrażliwianie na piękno języka narodowego, 

      6)  promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.   
 
ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 
Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności: 

1) wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

(II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego) – rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. 

zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 977),  

2) opisane w standardach wymagań będących podstawą sprawdzianu przeprowadzanego 

po VI klasie szkoły podstawowej, dotyczących: czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, 

3) nadobowiązkowe (przewidziane ze względu na cele konkursu). 

 
Uczniowie biorący udział w Konkursie Polonistycznym powinni spełniać następujące 
wymagania: 

 
1. zapoznać się z zestawem lektur zamieszczonym w niniejszym programie; 
2. odczytywać teksty kultury na poziomach: dosłownym, przenośnym i symbolicznym;  

3. wykazać się znajomością pojęć teoretycznych określonych w podstawie programowej 
szkoły podstawowej (np. fikcja literacka, świat przedstawiony, narrator, podmiot mówiący, 
akcja, wątek…); 

4. rozpoznawać gatunki literackie;  
5. swobodnie i logicznie wypowiadać się pisemnie na temat lektur i innych tekstów kultury, 
własnych przeżyć, zainteresowań, zdarzeń z życia codziennego; 

6. wyrażać i uzasadniać własne opinie; 
7. tworzyć wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: list, sprawozdanie, 

opis (postaci, przedmiotu, krajobrazu), ogłoszenie, zaproszenie, notatka, opowiadanie                      
z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera 
literackiego lub własnej); 

8. tworzyć teksty poprawne kompozycyjnie, w których środki językowe zastosowane są 
celowo oraz przestrzegane są zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne; 
9. wykazać się wiedzą o języku i jego funkcjonowaniu w zakresie podstawy programowej 

szkoły podstawowej; 



 

 

10. posługiwać się podstawowymi terminami związanymi z teatrem, filmem, książką, plastyką 

(np. widowisko, spektakl teatralny, scenografia, adaptacja, ekranizacja, gatunki filmowe, 
kompozycja, perspektywa, paleta barw…); 
11. dostrzegać związki literatury z innymi dziedzinami sztuki. 

 
Na każdym etapie konkursu w arkuszu zadań wystąpią polecenia wymagające od ucznia:  
a) zredagowania dwóch różnych form wypowiedzi (dłuższej i krótszej, np. opowiadania           

i zaproszenia) na tematy powiązane ze wskazanymi lekturami,  
b) wykazania się wiedzą i umiejętnościami z zakresu wiedzy językowej oraz analizy 

i interpretacji różnych tekstów kultury. 
 
 

WYKAZ LEKTUR NA POSZCZEGÓLNE ETAPY KONKURSU 
 

ETAP SZKOLNY 

W świecie fantazji i legend 

ETAP REJONOWY 

W świecie mitów, bajek, 
historii 

ETAP WOJEWÓDZKI 

W realnym świecie 

Hans Chrystian Andersen, 
Baśnie (Pierwiosnek, 
Ślimak i krzak róży, Pięć 
ziarnek grochu, 

Dziewczyna, która 
podeptała chleb) 

 

Carlo Collodi, 
Pinokio 

 
Tolkien, Hobbit 
 

Stanisław Lem, 
Bajki robotów 
 

Astrid Lindgren, 
Bracia Lwie Serce 

 

Aleksander Minkowski, 
Dolina Światła  

 

Artur Oppman, 
Legendy warszawskie 

(Złota kaczka, Bazyliszek, 
Syrena) 
 

Tadeusz Kubiak, Bazyliszek  
i  Barbarka 
 

Józef Ratajczak,  Legenda 

Wanda Markowska, 
Mity Greków i Rzymian  
(o Prometeuszu, Syzyfie, 
Odyseuszu, Romulusie  

i  Remusie, Orfeuszu 
i Eurydyce) 

Staff Leopold, Prometeusz 

Ignacy Krasicki, 
Bajki (Noga i but, Wilczki, 
Kulawy i ślepy) 
 

Adam Mickiewicz, 
Bajki (Pies i wilk, Zając 
i żaba, Lis i Kozieł) 

 

Aleksander Fredro, 
Bajki (Małpa, Trzeba by, 

Osioł) 
 
Jan Brzechwa, Kokoszka 

 i  orzeł 

 
Wisława Szymborska,  
Z nieodbytej wyprawy 
w Himalaje 

 

Antonina Domańska, 
Historia żółtej ciżemki  

 
K. I. Gałczyński, Wit Stwosz 

Irena Jurgielewiczowa, 
Ten obcy 
 

Ferenc Molnar, 
Chłopcy z Placu Broni 
 

Edmund Niziurski, 
Sposób na Alcybiadesa 
 

R.  Goscinny, J.J. Sempe, 
Mikołajek (Przemiłe 
wspomnienia, 

Usprawiedliwienia, 
Wypracowanie) 
 

Alfred Szklarski, Tomek na 
Czarnym Lądzie 

 
Grażyna Bąkiewicz, Ada, 
strażniczka skarbu 

 
F. H. Burnett, Tajemniczy 
ogród 

 
Schmitt, Oskar i pani Róża 
 

Dziennik Jasia Meli, [w:] 
Marek Kamiński, Razem na 
biegun  

 
J. Twardowski, 
Podziękowanie 

 
 
 

 



 

 

Inne teksty kultury 

 

Fotosy z ekranizacji filmu 
fantazy (np. Władca 

Pierścieni) 

Pinturicchio, Powrót 
Odyseusza  do Penelopy, 

1509 
 
G. Moreau, Prometeusz, 

1868 

Tajemniczy ogród, film w reż. 

Agnieszki Holland, prod. 

USA, Wielka Brytania  
 
Oskar, spektakl Teatru 

Telewizji z 2005 roku 
w reżyserii Marka 

Piwowskiego 

 
 
Uwaga: Na II etapie konkursu obowiązuje znajomość lektur z etapów szkolnego 

i rejonowego. Na etapie wojewódzkim obowiązuje znajomość wszystkich lektur. 
 

LEKTURA POMOCNICZA NA WSZYSTKIE ETAPY 
1) Katarzyna Kłosińska, Słownik przysłów czyli przysłownik, Świat Książki, Warszawa 

2004. 
2) Grzegorz Leszczyński, Leksykon młodego czytelnika. Elementarz literacki, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1995. 
3) Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 

Gdańsk 1996. 
4) Maria Poprzęcka, Sztuka patrzenia, Stentor Wydawnictwo, 2003. 

 

 
 

 

 

 


