
BAJKOWE ABC 

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie zapraszają 

dzieci do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „BAJKOWE ABC” 

Cele konkursu: 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,  

- popularyzacja książki, 

- kształtowanie umiejętności współdziałania i rywalizacji,  

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: UWAGA! ZMIANA DOTYCHCZASOWYCH KATEGORII 

Kategoria I – dla uczniów klas II i III szkół podstawowych – Waldemar Cichoń „Cukierku, Ty 

Łobuzie!” - całość 

Kategoria II – dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych – Hanna Ożogowska „Chłopak na opak, 

czyli z pamiętnika pechowego Jacka”- 25 rozdziałów: od rozdz. 1 pt.: „Jaki ja jestem naprawdę” do 

rozdz. 25 pt.: „Przestaję wierzyć w przeznaczenie”. 

2. UWAGA!! ZMIENIONA FORMUŁA KONKURSU– uczniowie poszczególnych kategorii przystąpią 

do I etapu, który składać się będzie z testu wyboru oraz dwóch pytań otwartych. W przypadku nie 

wyłonienia zwycięzcy po pierwszym etapie, uczniowie z najwyższą liczbą punktów przystąpią do 

kolejnych etapów, które będą miały formę testów wyboru lub tekstu do uzupełnienia oraz pytań 

otwartych, na które trzeba będzie odpowiadać pełnymi zdaniami. Dzieci będą musiały formułować 

wypowiedzi krótkie 1 lub 2 zdaniowe. Komisja przy ocenie pytań otwartych będzie brała pod uwagę 

ortografię i składnię wypowiedzi. W związku z tym organizator zaznacza, że wszyscy uczestnicy 

Konkursu muszą posiadać umiejętność poprawnego czytania i pisania. 

3. Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 9.30 w GOK w Łeknie. 

4. Uczestników konkursu należy zgłosić do dnia 21 marca 2019 (czwartek) osobiście w siedzibie GOK  

w Łeknie przy ul. Podgórnej 6 lub telefonicznie pod numerem 67 2616011.  

5. Liczba zgłoszeń ograniczona do: 

6 uczestników z kategorii I z jednej szkoły, 

6 uczestników z kategorii II z jednej szkoły. 

6. Organizator nie udostępnia do wglądu pytań konkursowych ani testów w trakcie trwania 

konkursu jak i po jego zakończeniu. 

7. Każdy uczestnik musi w dniu konkursu dostarczyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku dziecka. 

8. Wszystkie spory i niejasności  rozstrzyga dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. 

 


