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Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Władysława Broniewskiego  

w Jarocinie 

 

 

 

 

REGULAMIN 
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I. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie 

organizuje Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej                

dla uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej.  

Patronem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, 

pani Iwona Tobolska. 

II. Cele konkursu: 

 Rozwijanie zdolności recytatorskich; 

 Popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży; 

 Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego; 

 Zachęcanie uczniów do występów publicznych; 

 Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 

III. Ogólne zasady uczestnictwa: 

Konkurs przeprowadza się w następujących grupach wiekowych: 

 Kl. IV  

 Kl. V 

 Kl. VI 

 Kl. VII 

 Kl. VIII 

 

Uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych przygotowują po jednym 

dowolnie wybranym utworze do recytacji.   

Szczegółowe zasady uczestnictwa: 

 Konkurs zostanie przeprowadzony 16 października 2018 r. o godz. 

16.00 w sali nr 13. 

 Laureatem konkursu zostanie uczeń, który uzyska 11 – 12 punktów                

w ogólnej klasyfikacji - oddzielnie liczonej w każdej kategorii wiekowej. 

 Wyróżnienia przyznawane będą uczniom, którzy uzyskają 10 punktów            

w ogólnej klasyfikacji - oddzielnie liczonej w każdej kategorii wiekowej. 
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IV. Tematyka Konkursu recytatorskiego: 

 Utwory o tematyce patriotycznej sławiące dzielnych Polaków, 

zagrzewające do walki o wolność kraju, podkreślające bohaterstwo 

rodaków, przedstawiające trudną sytuację kraju w czasach utraty wolności 

czy wyrażające miłość i poświęcenie dla ojczyzny. 

V. Kryteria oceny recytacji: 

Uczestników ocenia komisja,  w skład której wchodzą nauczyciele języka 

polskiego i historii według następujących kryteriów: 

 Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-3 p.); 

 Interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, 

modulacja głosu, tempo mówienia) (0-3 p.); 

 Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-3 p.); 

 Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora) (0-3 p.). 

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 12 punktów. 

VI. Nagrody: 

W każdej grupie wiekowej: 

 Laureaci – dyplom i nagroda książkowa; 

 Wyróżnieni – dyplom i nagroda rzeczowa/książkowa; 

 dla pozostałych uczestników finału dyplomy. 

VII. Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 

opracowała komisja w składzie: 

 Jolanta Świdurska – przewodnicząca 

 Bogumiła Jóskowiak 

 Łukasz Szablewski 

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły: 

www.sp4jarocin.pl  

Wszystkim uczniom naszej szkoły oraz ich nauczycielom życzymy sukcesów 

oraz wspaniałych nagród. 

http://www.sp4jarocin.pl/


 

         Załącznik nr 1 

 

 

Informacja dotycząca zgłaszania uczniów  

 w poszczególnych grupach wiekowych do 

 Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

Poezji Patriotycznej: 

 

1. Nauczyciele języka polskiego wybierają chętnych uczniów, w razie 

potrzeby przeprowadzają eliminacje klasowe.  

2. Wypełniają „Kartę zgłoszenia uczniów do eliminacji w grupach 

wiekowych” i dostarczają do p. Bogumiły Jóskowiak do dnia                         

15 października 2018 r. 

3. Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu. 

 



 

         

  Załącznik nr 2 

 

Karta zgłoszenia uczniów  

do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

Poezji Patriotycznej 

 

1. Klasa: ……………………………………………………………………… 

2. Informacje dla organizatora konkursu:  

 do konkursu wytypowani zostali następujący uczniowie: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Autor Tytuł utworu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Podpis nauczyciela przygotowującego: 

 

    ………………………………………………………… 

 



 

               

 

KARTA OCENY UCZESTNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

   

Szkoła Podstawowa nr 4 kl. IV – VIII           data:……………………. 

               

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Klasa 

Kryteria oceny   

 

Suma 

punktów 

Dobór tekstu i 

pamięciowe 

opanowanie 

(0-3p) 

Interpretacja 

tekstu 

(akcentowanie 

wyrazów i zdań, 

intonacja, 

modulacja, 

tempo)(0-3p) 

Kultura słowa 

(artykulacja, 

przestankowa- 

nie)  (0-3p) 

Ogólny 

wyraz 

artystyczny  

(0-3p) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        



 

       

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Klasa 

Kryteria oceny   

 

Suma 

punktów 

Dobór tekstu i 

pamięciowe 

opanowanie 

(0-3p) 

Interpretacja 

tekstu 

(akcentowanie 

wyrazów i zdań, 

intonacja, 

modulacja, 

tempo)(0-3p) 

Kultura słowa 

(artykulacja, 

przestankowa- 

nie)  (0-3p) 

Ogólny wyraz 

artystyczny  

(0-3p) 

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        



 

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Klasa 

Kryteria oceny   

 

Suma 

punktów 

Dobór tekstu i 

pamięciowe 

opanowanie 

(0-3p) 

Interpretacja 

tekstu 

(akcentowanie 

wyrazów i zdań, 

intonacja, 

modulacja, 

tempo)(0-3p) 

Kultura słowa 

(artykulacja, 

przestankowa- 

nie)  (0-3p) 

Ogólny wyraz 

artystyczny  

(0-3p) 

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

 Członkowie Komisji:         



 

          Załącznik nr 4 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

Poezji Patriotycznej 

 
Dnia ………………  ………………. roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. 

Do konkursu zgłoszono ……………uczniów kl. IV – VIII szkoły podstawowej. Tytuł 

laureata oraz wyróżnienia zdobyli następujący uczniowie: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Laureat/Wyróżnienie 

(L/W) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Komisja: 

1. ………………………………………….   ……………………….. 

2. ………………………………………….   ……………………….. 

3. …………………………………………               ……………………….. 


