
REGULAMIN  

II KONKURSU LITERATURY ROSYJSKIEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM 
 

 

         Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza młodzież szkół 

ponadpodstawowych do udziału w II Konkursie Literatury Rosyjskiej.  

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowań językiem rosyjskim, literaturą i kulturą Rosji  

poprzez przybliżanie dorobku literackiego wybitnych twórców rosyjskich, zachęcenie młodzieży  

do czytania oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy. 

FORMA I ZASADY KONKURSU 

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą 

dotyczyć analizy, treści i wymowy ideowej  wskazanego przez Organizatorów dzieła literatury 

rosyjskiej.  

Uczeń, zgłaszający chęć udziału w Konkursie, jest zobowiązany do wnikliwego zapoznania się                 

z lekturą.  

Test przygotowują organizatorzy.  

O miejscu zajętym przez uczestnika Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych przez niego    

w teście.  

W przypadku identycznych wyników wielu uczestników może zostać przeprowadzona druga tura 

Konkursu (dogrywka na takich samych zasadach, jak pierwsza). 

W tegorocznym Konkursie test będzie dotyczył  utworu „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. 

JĘZYK KONKURSU 

Konkurs zostanie przeprowadzony w języku polskim. 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

60 minut 

MIEJSCE KONKURSU 

Konkurs odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,                                            

ul. Żwirki i Wigury 4. 



 

DATA KONKURSU 

13 grudnia 2019 r.  o godz. 10.00 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian terminu i godziny Konkursu. 

ZWYCIĘZCA   

Komisja Konkursowa po przeliczeniu punktów wyłoni zwycięzców. Ogłoszenie wyników  

i wręczenie nagród oraz dyplomów za udział odbędzie się w dniu Konkursu.  Nazwiska 

zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie www Organizatora.  

NAGRODY 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W przypadku, gdy z przyczyn 

niezależnych od Organizatora uczestnik Konkursu nie będzie mógł uczestniczyć w rozdaniu nagród 

i dyplomów, odbiór nagrody/dyplomu będzie możliwy we wskazanym przez Organizatora miejscu      

i czasie.  

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych ( absolwentów gimnazjum i szkoły 

podstawowej). Każda szkoła może zgłosić do Konkursu do 5 uczestników. Szkoły dokonują 

zgłoszenia uczestników, przesyłając wypełnione Karty Uczestnictwa ( załącznik do Regulaminu) na 

adres organizatora (adres powyżej) z dopiskiem II Konkurs Literatury Rosyjskiej lub pocztą 

elektroniczną na adres: zs_grodzisk@o2.pl.  

Przewidziany termin nadsyłania zgłoszeń: 2 grudnia 2019 r. 

KOMISJA KONKURSOWA 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz zaproszeni nauczyciele 

ze szkół, zgłaszających uczestników Konkursu. 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i zgodą na publikację nazwisk zwycięzców na stronie Organizatora oraz wykorzystanie 

wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

OPIEKA MERYTORYCZNA I KOORDYNATORZY KONKURSU 
 

Bożena Grzybowska 

Katarzyna Patynowska 

 

Dane kontaktowe: tel: (22) 734 59 51, zs_grodzisk@o2.pl 


