
REGULAMIN I Wojewódzkiego  

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Strofy o aniołach” 
 

I. Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest 
„Biblioteka pod Czytającym Aniołem” przy Szkole Podstawowej 
Nr 166 w Warszawie ul. śytnia 40. 

Współorganizator: KsięŜa Michaelici i redakcja „KtóŜ jak Bóg”  

II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum posiadających umiejętności recytatorskie. 

III. Cele konkursu: 
 

• UwraŜliwienie na piękno literatury polskiej, 
• Popularyzację poezji i prozy wśród dzieci, 
• Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich. 
 
IV. Termin konkursu wyznacza się na:  

23 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 
w Szkole Podstawowej Nr 166 w Warszawie  

 
V.  

1. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład, którego 
wchodzą przedstawiciele organizatorów konkursu oraz jeden 
wybrany losowo opiekun uczestników konkursu.  
2. Przewodniczący wygłasza słowo wstępne, kieruje pracami 
komisji, ogłasza wyniki, wręcza nagrody. 
3. Członkowie komisji sporządzają protokół z przebiegu 
konkursu, wypisują dyplomy dla uczestników, nagrody dla 
zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów.  

 
VI. Zaleca się zainteresowanym nauczycielom przeprowadzenie w 

klasach wstępnych eliminacji do konkursu szkolnego. 
 



VII. KaŜda szkoła moŜe wyłonić swoją reprezentację liczącą nie 
więcej niŜ 3 uczniów. 

 
VIII. Postanowienia szczegółowe; 

1. Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu  
(wzór karty w załączeniu). 
2. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden utwór 
poetycki i jeden fragment prozy. Czas jego recytacji nie 
moŜe przekroczyć 10 min. MoŜna korzystać równieŜ z 
rekwizytów i podkładu muzycznego. 
Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.  
3. Kryteria oceny recytacji obejmują: 

 

KRYTERIUM PUNKTOWANE ELEMENTY PUNKTACJA 

Dobór 
repertuaru 

1. Dopasowanie tekstu do wieku i płci 
recytatora 

2. Oryginalność wyboru (tekst mało znany, 
          Szczególnej wartości) 

3. Tekst umoŜliwiający uczniowi 
zaprezentowanie wszystkich jego 
walorów głosowych. 

0-3 pkt. 

Dykcja 1. Staranna wymowa, zgodna z zasadami 
kultury słowa (np. nie! dźwi, wreście), 
niezacieranie końcowych cząstek 
wyrazów 

0-4 pkt. 

 2. Prawidłowa artykulacja głosek (bez 
seplenienia) 

3. Właściwe akcentowanie wyrazów 
(zwłaszcza 

     osobowych form czasowników) 
4. Panowanie nad oddechem, swobodne 
     posługiwanie się nim 

 



Interpretacja 1. Modulowanie głosem 0-8 pkt. 
 2. Właściwe akcentowanie waŜnych treści 

utworu (intonacja frazy i zdania) 
3. Respektowanie znaków 

interpunkcyjnych 
4. Stosowanie pauzy zgodnie z intencja 

autora lub przyjętą interpretacją 
5. Właściwe tempo wygłaszania tekstu 
6. Bezbłędne opanowanie pamięciowe 
7. Oryginalność występu recytatora 

(odczucia  i wraŜenia słuchaczy) 
8. Skupienie się na słowie, nie na 

nadmiernym ruchu scenicznym 

 

 
ŁĄCZNIE: 15 PKT. 
 
 

4. Do zasad waŜnych, ale bezpośrednio niepunktowanych 
naleŜy właściwy ubiór oraz poprawna postawa recytującego.  
5. Kolejność występu wyznacza się w drodze losowania. 
6. Ocenianie jest tajne. 
7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zaskarŜeniu. 
8. KaŜdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.  
9. Ponadto osoby wyróŜnione dostają nagrody ksiąŜkowe. 
10. Podziękowania otrzymują równieŜ nauczyciele 
przygotowujący wyróŜnionych uczniów.  

 
 
 
Zgłoszenia do konkursu przesyłamy faxem na numer 022 862 97 05 
do 15 kwietnia 2009 r. 
Wszystkie pytania dotyczące konkursu : Małgorzata Bykowska 
magbyk@poczta.onet.pl lub kom.0665234056 
 
 

Opracowała: Małgorzata Bykowska  
SP 166 w Warszawie  



I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Strofy o aniołach” 

/Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami, czarnym kolorem/ 

Nazwa szkoły: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

E – mail ……………………………… 

Imiona i nazwiska uczestników konkursu: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna / nauczycieli opiekunów 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………. 

lub e- mail ………………………………………………………………….. 

 

Pieczęć szkoły zgłaszającej 


