
SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 

Znaszli ten cytat? 
 
 

 
Artur Grottger: Obraz symboliczny Polski 

 

POETA 

Po całym świecie 

możesz szukać Polski, panno młoda, 

i nigdzie jej nie najdziecie. 

PANNA MŁODA 

To może i szukać szkoda 

POETA 

A jest jedna mała klatka – 

o, niech tak Jagusia przymknie 

rękę pod pierś. 

PANNA MŁODA 

To zakładka 

gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. 

POETA 

– A tam puka? 

PANNA MŁODA 

I cóz za tako nauka? 

Serce – !–? 

POETA 

A to Polska właśnie. 

Stanisław Wyspiański Wesele 



W związku z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, mamy przyjemność ogłosić 

szkolny konkurs czytelniczy online. To, że przetrwaliśmy jako naród lata zaborów zawdzięczamy 

m.in. literaturze. Znajomość najważniejszych pozycji literatury polskiej, jakkolwiek wydają się one 

archaiczne i pozornie nieprzystające do realiów XXI wieku, jest konieczna. 

 Nic bowiem nie jest dane raz na zawsze. 

Regulamin konkursu 

Zakres materiału 

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do maturzystów, ponieważ wymagana jest 

znajomość dzieł literatury polskiej od średniowiecza do okresu II wojny światowej 

włącznie. Jeśli wśród uczniów  młodszych klas znajdą się osoby zainteresowane literaturą 

polską to będą  bardzo mile widziane.  

Żeby zachęcić jak najwięcej osób obowiązuje znajomość książek tylko z podstawowego 

zakresu lektur.    

Termin i forma konkursu 

Konkurs odbędzie się online w Microsoft Teams w dniu 10 grudnia.  

Zadaniem uczestników będzie odgadnięcie kto jest autorem danego cytatu i z jakiego dzieła 

ów fragment pochodzi. Pojawią się głównie te najbardziej znane i przerabiane na lekcjach 

cytaty. 

Nagrody 

Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone punktami dodatkowymi z języka polskiego - bardzo 

praktyczne nagrody w okresie wystawiania ocen 

I miejsce –  3 pkt.  

II miejsce  -   2 pkt. 

III miejsce – 1 pkt.  

Pozostali uczestnicy mogą liczyć na plusy za aktywność (do uzgodnienia z paniami 

polonistkami). 

Zgłoszenie chęci udziału w konkursie 

Proszę  kierować je do mnie przez Librus do 20 listopada 2020 r.  

Izabella Chojnacka 

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 


