
RUSZAJĄ ZAPISY DO SZKOLNEGO ETAPU  

IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”  

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP25 

 

Od 13 listopada (wtorek) ruszają zapisy uczniów chcących wziąć udział w IV Ogólnopolskim 

Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, będącego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aby 

wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do biblioteki szkolnej i odebrać od pań bibliotekarek zgodę na 

udział w konkursie do podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego. Podpisaną zgodę należy przekazać 

paniom bibliotekarkom. Uczniów klas 1-4 zapraszamy do biblioteki na 2. piętrze (biblioteka klas 1-6). 

Uczniów klas 5-8 zapraszamy do biblioteki na parterze (biblioteka klas 7-8, 3g). 

 

Zasady szkolnego etapu konkursu: 

1. Biblioteka szkolna ogłasza listę 20 książek konkursowych (lista dla uczniów kl. 1-4 będzie dostępna 

w bibliotece na 2. piętrze; lista dla klas 5-8 będzie dostępna w bibliotece na parterze – tam też 

prosimy zgłaszać się po wybrane książki i testy). 

2. Uczniowie wypożyczają wybrane przez siebie książki z listy konkursowej (co najmniej 6 pozycji). 

Bibliotekarz wraz z wypożyczoną książką wręcza uczniowi test do danego utworu, który uczniowie 

rozwiązują w domu – najlepiej czytając książkę w gronie rodzinnym. 

3. Uzupełniony test uczeń oddaje bibliotekarzowi, który go sprawdza i przyznaje punkty. Każdy uczeń 

otrzymuje kartę sprawności czytelniczych. Jeżeli sprawdzona praca ma minimum 80 pkt, 

bibliotekarz wręcza uczniowi znaczek sprawności.  

4. Uczniowie, którzy otrzymają 6 sprawności czytelniczych wezmą udział w teście kwalifikacyjnym 

do drugiego etapu konkursu (powiatowego). 

 

Zasady testu kwalifikacyjnego (odbędzie się pod koniec stycznia, dokładną datę bibliotekarze ogłoszą 

na początku stycznia). 

1. Test pisany będzie przez uczniów, którzy zdobędą 6 sprawności czytelniczych. Test będzie pisany 

w bibliotece szkolnej.  

2. Pytania będą dotyczyły jednej książki (całości). Jej tytuł zostanie ogłoszony najpóźniej na początku 

stycznia. 

3. Test ma na celu wyłonienie trzech najlepszych uczestników (w obu kategoriach), którzy wezmą 

udział jako drużyna w powiatowym etapie konkursu, który odbędzie się pod koniec lutego 2019 r. 

 

Kolejny etap to półfinał wojewódzki (marzec 2019), do którego zakwalifikują się laureaci etapu 

powiatowego. Finał ogólnopolski pod hasłem „VIII Wielka Zabawa Rodzinna” odbędzie się 10 maja 2019 

r. w Katowicach. 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM 

ETAPIE KONKURSU! 

 

Regulamin konkursu: https://wielka-liga.pl/regulamin/ 

O konkursie: https://wielka-liga.pl/  


