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INFORMACJE O WIELKIM MARATONIE CZYTELNICZYM
REGULAMINU – WIADOMOŚCI WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW)

PUNKTÓW

PATRONATY HONOROWE

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2020/2021
Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i średnich ze specjalnym udziałem
szkół polskich w Wielkiej Brytanii
REGULAMIN
1. Uwagi ogólne:
Wielki

Maraton

Czytelniczy

został

zainicjowany

we

wrześniu

2009

roku

przez nauczycielki języka polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor
SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę
Niechwiedowicz (I SSP STO w Gdańsku) oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka
(kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był adresowany do uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca". Od 2011 roku
mogli oni kontynuować udział w WMC dla Gimnazjalistów „W lustrze książki", który
obecnie skierowany jest do uczniów klas VII-VIII SP. W 2012 r. do Wielkiego Maratonu
Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy II-III szkoły
podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego (pod hasłem:
„Na literackim szlaku") dołączyli uczniowie szkół średnich

W

roku szkolnym

2020/2021 uczniowie nadal mogą brać udział w Maratonie w czterech grupach
wiekowych.

2. Cele konkursu:
• Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (beletrystyka, biografia,
literatura popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej,
literatura faktu).
• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności

językowego

ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.
3. Przebieg konkursu:
Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów
biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie
podany też na stronach internetowych Organizatorów. W terminie wskazanym przez
Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test
sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację
o kolejnej lekturze.
Napisane przez uczniów testy sprawdzają

szkolni

koordynatorzy

wg

klucza

przygotowanego przez Organizatorów.
Uwaga 1. Za dziewiętnaście zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje
jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu. Dwudzieste zadanie jest
punktowane 0-2. Za jego wykonanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero
punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia jest 147
punktów.
UWAGA 2. W konkursie „Na literackim szlaku” jest tylko 6 lektur, w związku z tym
ostatni test konkursowy przysłany będzie do 1 marca.
Do 30 kwietnia komisja

konkursowa

ogłosi

nazwiska

finalistów,

laureatów

i wyróżnionych oraz poda termin i miejsce uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu
Czytelniczego 2020/2021.
Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.
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ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21
Na literackim szlaku:
1. Kapuściński Ryszard, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium
2. Milewska Monika, Latawiec z betonu
3. Pilipiuk Andrzej, Upiór w ruderze
4. Tolkien J. R. R, Upadek Gondolinu
5. Wilk Paulina, Znaki szczególne
6. Yoon Nicola, Ponad wszystko

Lektura na wrzesień 2020 r.:
Na literackim szlaku:

Ryszard Kapuściński, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium

uwaga: szkolnym Opiekunem Wielkiego Maratonu jest p. dr Aleksandra Stolarczyk;
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