
                                       Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

33- 100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4a. 

REGULAMIN 

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O LITERATURZE 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły branżowej, liceum i technikum. 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a) Kategoria I- branżowa szkoła I stopnia 

b) Kategoria II- liceum, technikum 

3. Każdy ośrodek może być reprezentowany przez maksymalnie 2 uczniów. 

4. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. 

 

I etap  

W obu kategoriach sprawdzana będzie umiejętność  pisania wypracowania   ( rozprawki) na zadany temat w 

oparciu o załączony  tekst  literacki . 

a) w kategorii I: - załącznik nr1 

b) w kategorii II – załącznik nr2 

Zeskanowane   wypracowanie należy odesłać  na maila konkurszsniss@interia.pl   do dnia 11.04.2022r. 

 

II etap – test on-line   w dniu 27.04.2022r. sprawdzający   znajomość  zagadnień: 

a) w kategorii I: 

Życie i twórczość Adama Mickiewicza 

oraz znajomość utworów :„Oda do młodości” i ballada  „Romantyczność” 

b) w kategorii II: :  

 Życie i twórczość Adama Mickiewicza 

 Znajomość lektury III część Dziadów 

 

5.Szczegółowe wytyczne dotyczące przebiegu  II etapu konkursu zostaną przesłane  opiekunom uczniów. 

Przed  II  etapem zostanie  przeprowadzona próba testowa. 

6. Zadaniem opiekuna jest zapewnienie sprzętu z dostępem do Internetu oraz   dopilnowanie, aby uczeń 

pracował samodzielnie. 

7. Zadania konkursowe oraz kryteria oceniania przygotowują organizatorzy. 

8. Uczniowie ZSSdNiSS w Tarnowie mogą uczestniczyć w konkursie, ale ich prace nie będą ujmowane 

w klasyfikacji końcowej konkursu. 

9.  Prace  pisemne uczestników ocenia Komisja Sprawdzająca wybrana spośród nauczycieli języka polskiego 

ZSSdNiSS w Tarnowie. 

10.Finalistami konkursu zostaną osoby  biorące udział w I i II  etapie, które zdobędą najwyższą łączną liczbę 

punktów . 

 

mailto:konkurszsniss@interia.pl


11.  Nagrody w klasyfikacji indywidualnej otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii, pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy . Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia indywidualnie nagradzanych miejsc w przypadku małej liczby uczestników w danej kategorii. 

12. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.04.2022r., a nagrody  przesłane do ośrodków uczestniczących w 

konkursie. 

13. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu będą umieszczone na 

stronie internetowej naszej szkoły: www.nieslyszacytarnow.pl, w zakładce: Konkurs Wiedzy o 

Literaturze. 

17. Każdy uczeń, rodzic/prawny opiekun oraz opiekun ucznia w czasie konkursu zobowiązany jest do 

zapoznania się z Klauzulą informacji dotyczącą przetwarzania danych osobowych, Klauzulą zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku (formularze dostępne na stronie 

szkoły w zakładce: Konkurs Wiedzy o Literaturze). 

Każda placówka dostarcza zeskanowane i  podpisane Klauzule do organizatora Konkursu. 

18. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

konkurszsniss@interia.pl do dnia: 11.03.2022r. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o 

kontakt : tel. 14-690-04-999 lub e-mail: sniss@op.pl. 
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Załącznik nr 1 – dla uczniów szkoły branżowej 

 

Napisz wypracowanie na temat: 

 

Wartości w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie fraszki Na zdrowie Jana 

Kochanowskiego i wybranego tekstu  literackiego. Praca powinna liczyć co najmniej 250 

wyrazów. 

 

Jan Kochanowski 

Na zdrowie 

Ślachetne zdrowie, 

Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz. 

Tam człowiek prawie 

Widzi na jawie 

I sam to powie, 

Że nic nad zdrowie 

Ani lepszego, 

Ani droższego; 

Bo dobre mienie,  

Perły, kamienie, 

Także wiek młody 

I dar urody, 

Mieśca wysokie, 

Władze szerokie 

Dobre są, ale — 

Gdy zdrowie w cale. 

Gdzie nie masz siły, 

I świat niemiły. 

Klinocie drogi, 

Mój dom ubogi 

Oddany tobie 

Ulubuj sobie! 

 

 

Jan Kochanowski, Na zdrowie [w] Fraszki Pieśni Treny , Warszawa 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 – dla uczniów liceum i technikum 

 

Napisz wypracowanie na temat: 

 

Wartości w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie fraszki Na zdrowie Jana 

Kochanowskiego i  wybranych tekstów  literackich. Praca powinna liczyć co najmniej 250 

wyrazów. 

 

Jan Kochanowski 

Na zdrowie 

Ślachetne zdrowie, 

Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz. 

Tam człowiek prawie 

Widzi na jawie 

I sam to powie, 

Że nic nad zdrowie 

Ani lepszego, 

Ani droższego; 

Bo dobre mienie,  

Perły, kamienie, 

Także wiek młody 

I dar urody, 
Mieśca wysokie, 

Władze szerokie 

Dobre są, ale — 

Gdy zdrowie w cale. 

Gdzie nie masz siły, 

I świat niemiły. 

Klinocie drogi, 

Mój dom ubogi 

Oddany tobie 

Ulubuj sobie! 

 

 

Jan Kochanowski, Na zdrowie [w] Fraszki Pieśni Treny , Warszawa 2005. 

 

 


