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Szkoła Podstawowa  nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

zaprasza na  II edycję Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach 

słowa” dla uczniów klas IV – VIII. 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektu.  

Patronem  konkursu jest Dyrektor Szkoły.  

 

I. Cele konkursu: 

• Rozwijanie zdolności recytatorskich; 

• Popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży; 

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego; 

• Zachęcanie uczniów do występów publicznych; 

• Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze; 

II. Ogólne zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeprowadza się w następujących grupach wiekowych: 

• kl. IV,  

• kl. V,  

• kl. VI,  

• kl. VII, 

• kl. VIII. 

2. Uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych przygotowują po jednym 

utworze do recytacji poezji lub prozy o dowolnej tematyce.  

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.  

4. Utwory nie powinny pochodzić z aktualnych podręczników szkolnych 

i powinny prezentować odpowiedni poziom artystyczny,  

III. Szczegółowe zasady uczestnictwa: 

1. Eliminacje klasowe w klasach IV, V, VI, VII i VIII przeprowadzają nauczyciele 

języka polskiego do dnia 5 grudnia 2018 r. 

2. Do II etapu eliminacji szkolnych na poziomie klas IV, V, VI, VII i VIII 

przechodzą maksymalnie 3 osoby  z każdej klasy. 

3. Finał eliminacji szkolnych zostanie przeprowadzony 12 grudnia 2018 r.  
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4. Jury przyzna odpowiednio I, II i III miejsce na poziomie klas IV, V, VI, VII 

i VIII oraz wyróżnienia. Zastrzega się możliwość przyznania nagrody ex aequo.  

IV. Kryteria oceny recytacji: 

• Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-3 pkt.); 

• Interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, 

modulacja głosu, tempo mówienia) (0-3 pkt.); 

• Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-3 pkt.); 

• Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora) (0-3 pkt.); 

Finalista może uzyskać maksymalnie 12 punktów. 

V. Nagrody: 

• za zajęcie I, II, III miejsca oraz dla pozostałych uczestników Organizator 

przewiduje pamiątkowe dyplomy. 

VI. Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach słowa” 

opracowała komisja nauczycieli polonistów w składzie: 

• Marta Wróblewska – przewodnicząca, 

• Anna Derleta, 

• Anna Żydoń. 

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Szkoły: 

http://www.sp94.waw.pl/ w  zakładce „Informacje o konkursach”. 

Wszystkim uczniom  oraz ich nauczycielom życzymy sukcesów oraz wspaniałych 

nagród. 



 

         Załącznik nr 1 

 

 

Informacja dotycząca zgłaszania uczniów do eliminacji 

 w grupach wiekowych 

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

„Na skrzydłach słowa” 

 

 

1. Nauczyciel przeprowadzający eliminacje klasowe konkursu wypełnia „Kartę 

zgłoszenia uczniów do eliminacji w grupach wiekowych”. 

2. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do: p. Marty Wróblewskiej, p. Anny 

Derlety lub p. Anny Żydoń do dnia 6 grudnia 2018 r. 

3. Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu. 

 

  



 

 Załącznik nr 2 

Karta zgłoszenia uczniów do II etapu 

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach słowa” 

 

1. Data przeprowadzenia eliminacji klasowych: ……………………………. 

……………………………………………………………………………… 

2. Klasa: ……………………………………………………………………… 

3. Informacje dla organizatora konkursu:  

• w eliminacjach klasowych uczestniczyło …………….. uczniów; 

• do II etapu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Autor Tytuł utworu 

    

    

    

    

    

 

Podpis nauczyciela przygotowującego: 

………………………………………..



 

               Załącznik nr 3 

 

KARTA OCENY UCZESTNIKÓW FINAŁU SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  
„NA SKRZYDŁACH SŁOWA”   

   
Szkoła Podstawowa kl. IV – VII           data: ……………………. 

               
 
 

Lp. 

 
 

Imię i nazwisko 

 
 

Klasa 

Kryteria oceny   

 

Suma 
punktów 

Dobór tekstu i 

pamięciowe 

opanowanie 

(0-3p) 

Interpretacja 

tekstu 

(akcentowanie 

wyrazów i zdań, 

intonacja, 

modulacja, 

tempo)(0-3p) 

Kultura słowa 

(artykulacja, 

przestankowa- 

nie)  (0-3p) 

Ogólny wyraz 

artystyczny  

(0-3p) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

                   
           Członek Komisji: ………………………………….. 

                           czytelny podpis



 

          Załącznik nr 4 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„Na skrzydłach słowa” 

 

Dnia ………………………………. roku w Szkole Podstawowej nr 94 im. 

I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się I etap Szkolnego 

Konkursu Recytatorskiego „Na skrzydłach słowa”.  

W wyniku eliminacji do finału zakwalifikowali się następujący uczniowie 

z grupy wiekowej ………………. : 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

   

   

   

   

   

   

  

Komisja: 

1. ………………………………………….   ……………………….. 

2. ………………………………………….   ……………………….. 

3. …………………………………………   ……………………….. 

4. …………………………………………   ……………………….. 


