
 
Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego 

im. Wandy Łyczkowskiej 
 

 

 
1. Konkurs ma na celu: 

 oddanie hołdu patronce Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie Wandzie 

Łyczkowskiej, 

 rozwijanie zainteresowania sztuką żywego słowa,  

 przygotowanie do wystąpień publicznych, 

 popularyzację literatury dla dzieci i młodzieży, 

 promowanie kultury czytelniczej, 

 tworzenie relacji interpersonalnych,  

 upowszechnianie zasobów  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w środowisku 

oświatowym, 

 integracja środowisk kulturalno-oświatowych.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń/uczennica klas I – VI szkoły podstawowej z terenu 

województwa świętokrzyskiego.   

Uczniowie występują w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III oraz IV – VI. 

3. Uczestnictwo w Konkursie zgłaszają nauczyciele. 

4. Każdą szkołę może reprezentować 6 uczniów - po 3 w danej grupie wiekowej.  

5. Organizatorem Konkursu jest SSP im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

6. Wymieniona w punkcie 5. szkoła jest siedzibą Konkursu i tam należy kierować korespondencję 

dotyczącą uczestnictwa. 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik 2) należy przesłać lub dostarczyć osobiście  

na adres: 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej 

Ostojów 16 

26-130 Suchedniów 

z dopiskiem „Konkurs Recytatorski” 

lub przesłać e-mailem na adres spostojow@wp.pl 

do 4 marca 2016 r. 

7. Komisję konkursową (jury) powołuje organizator. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po 

obradach jury. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

8. Jury dokona oceny recytacji wg kryteriów: 



 

 Dobór repertuaru (dopasowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych wykonawcy, 

oryginalność wyboru). 

 Trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulowanie głosu, tempo 

mówienia, oryginalność). 

 Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie, oddech). 

 Ogólny wyraz artystyczny (postawa, emocje wykonawcy, odczucia i wrażenia słuchaczy). 

9. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wypełniają kartę pracy o utworze, którą oddają przy 

rejestracji. 

10. Konkurs będzie się składał z trzech etapów: 

Etap I: Recytacja przez ucznia limeryku, w którym zaprezentuje siebie. W limeryku powinna się 

pojawić nazwa miejscowości, w której mieszka lub uczy się uczeń. Informacje na temat limeryku 

znajdują się w załączniku 3. 

Etap II: Recytacja utworu ukazującego „Relacje Ja- Ty”. 

Przykładowe propozycje utworów dla uczestników Konkursu dostępne są na stronie internetowej 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach:  

http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument948.pdf 

Etap III: Rozmowa o zaprezentowanym utworze poetyckim – nie podlega ocenie jury.  

Uczniowie klas I-III podczas rozmowy posługują się terminami literackimi:  osoba mówiąca, adresat, 

nastrój, temat, uczucia. 

Uczniowie klas IV-VI podczas rozmowy posługują się terminami literackimi:  osoba mówiąca, 

adresat, nastrój, temat, uczucia/refleksje, obraz poetycki, sytuacja liryczna, bohater liryczny, środki 

poetyckie (apostrofa, epitet, ożywienie, porównanie, powtórzenie, przenośnia, uosobienie, 

zdrobnienie), przesłanie. 

Schemat przykładowych wypowiedzi uczniów w załączniku 1. 

Przykładowe karty pracy znajdują się w książce: 

J. Piasta-Siechowicz, M. Iwasiewicz, Liryka. Uniwersalne wzory do opanowania umiejętności 

polonistycznych, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. 

lub na stronie internetowej: Internet, dostęp: http://www.wydped.com.pl/IV-VI/e-liryka.pdf  

11. Jurorzy typują laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej.  

12. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły.  

13.Uczestnicy przybywają do Ostojowa na własny koszt 14 marca 2016 r. o godzinie 8.30 

(organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Konkursu z ważnych przyczyn; szkoły zostaną 

powiadomione o tym odpowiednio wcześniej). 

14. Nauczyciele/opiekunowie uczestników Konkursu występują w charakterze widzów i słuchaczy bez 

prawa udziału w pracach jury. 

15. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 25 43 130 u p. Agnieszki Witczak 

i p. Moniki Wojteczek – nauczycieli SSP w Ostojowie. 



 

 
Załącznik 1 
 
W wierszu (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… osobą mówiącą jest (kto?)… Zwraca się ona do adresata, 

którym jest (kto?)… Mówi o (o czym?)…/ Tematem wiersza jest… Osoba mówiąca wypowiada się (po 

co?), aby wyrazić uczucia (jakie?)…, dlatego też wiersz utrzymany jest w nastroju (jakim?)... 

 

lub 

W wierszu (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… osobą mówiącą jest (kto?)…, która (kim jest?, jaka 

jest?)… Zwraca się ona do adresata, którym jest (kto?)… Mówi o (o czym?)… / Tematem wiersza 

jest… Osoba mówiąca wypowiada się (po co?), aby wyrazić uczucia (jakie?)…, dlatego też wiersz 

utrzymany jest w nastroju (jakim?)… 

 

lub 

W wierszu (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… osobą mówiącą jest (kto?)…, która (kim jest? jaka 

jest?)… Zwraca się ona do adresata, którym jest (kto?)… Mówi o (o czym?)… Tematem wiersza jest… 

Osoba mówiąca wypowiada się (po co?), aby wyrazić uczucia (jakie?)…, dlatego też wiersz utrzymany 

jest w nastroju (jakim?). Obraz poetycki przedstawia (co widzisz?)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik 2 

 
 

Karta  zgłoszenia ucznia do XXVI Konkursu Recytatorskiego 
im. Wandy Łyczkowskiej 

w roku szkolnym 2015/2016 
 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………. 

Klasa…………………...………………………………………………………………………………. 

Pełna nazwa i adres szkoły……………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

nr tel. …………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia…………………………………………………. 

Repertuar: 

Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………....................... 

Tytuł…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik 3 
 
Limeryk: 

 jest krótkim utworem o charakterze żartobliwym 

 ma pięć wersów 

 ma stały układ rymów aabba 

 zwykle trzeci i czwarty wers jest krótszy od pozostałych (zazwyczaj o 2-3 sylaby) 

 zazwyczaj nazwa geograficzna pojawia się na końcu pierwszego wersu (podstawa rymu a) 

 

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji: 

 wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, 

 zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater), 

 krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, 

 zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim. 
 


