
Regulamin szkolnego konkursu  

„Wielka Liga Czytelników” 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 8 w 

Toruniu.  

I Szkolny Konkurs „Wielka Liga Czytelników”  

1. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1 – 7 szkoły podstawowej. 

3. Udział w konkursie WLC jest bezpłatny. 

4. Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 1-3 i 4-7. 

5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów 

szkoły podstawowej oraz: 

 promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo, 

 kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,  

 rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania 

literaturą  

 promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu 

rodziców z dziećmi, 

 promowanie twórczości dziecięcej,  

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, 

wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów i zdolności językowych. 

6. Autorem testów „Wielka Liga Czytelników” jest Stowarzyszenie „Wielka 

Liga” w Katowicach.   

II Przebieg konkursu   

    1.  Konkurs przebiega w dwóch etapach:   

 pierwszy –  zdobywanie sprawności czytelniczych,  

 drugi – finał, który wyłoni po troje zwycięzców z każdej kategorii. 

2. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 10 listopada 2017r. i trwa do 27 

kwietnia 2018r. (wydawanie testów, zwrot do 7 maja 2018r.). 

 Celem pierwszego etapu jest wyłonienie finalistów w obu kategoriach 

klasowych.   

 Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają zaliczenia/sprawność poprzez 

czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie 

przygotowanych do nich testów. 



 Lista książek jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce 

biblioteka oraz w bibliotece szkolnej.  

 Na liście znajduję się 25 książek, z których część znajduje się w bibliotece 

szkolnej. 

 Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a 

także pytania interdyscyplinarne.  

 Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z 

rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów  

kl. 2-7 nie powinni wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać, 

pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy 

odpowiednie źródło informacji.  

 Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można 

uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy 

zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują 

sprawność.   

 Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do nauczyciela 

bibliotekarza w szkole.  

 Za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać sprawność tylko 

raz.   

 Ocenie podlegają jedynie testy zawierające: imię i nazwisko uczestnika 

oraz klasę do której uczęszcza. 

 Uczniowie mogą oddawać formularze do 7 maja 2018r.  

 Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w 

teście finałowym. 

III Przebieg finału 

8. Celem finału jest wyłonienie szkolnych zwycięzców konkursu po trzy 

miejsca w każdej z kategorii: 

 jeśli więcej uczestników zdobędzie równą ilość punktów przy wyłonieniu 

trzech pierwszych miejsc będą brane pod uwagę punkty zdobyte w 

pierwszym etapie konkursu (suma z10 testów). 

9. W turnieju finałowym mogą wystąpić tylko te osoby, które brały udział w 

pierwszym etapie konkursu. 

10.  Finał konkursu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r. w czytelni szkolnej 

w dwóch grupach:  

 klasy 1-3 godzina 8.55 

 klasy 4-7 godzina 10.45 

11. Tytuł książki obowiązującej w finale zostanie podany do 27 kwietnia 

2018r. 



 Pytania w teście finałowym będą dotyczyły tylko treści książki. 

 Testy finałowe uczestnicy rozwiązują samodzielnie. 

 Uczestnicy będą mieli 60 minut na rozwiązanie testu. 

13. Wyniki finału zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2018r. i wywieszone na 

tablicy ogłoszeń oraz w bibliotece szkolnej. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

14. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie „Wielka Liga Czytelników” w 

roku szkolnym 2016/2017 w tym roku nie mogą rozwiązywać testów do tych 

samych książek 

15. Wszystkie testy pozostają u organizatora. 

16. Data i godzina finału może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

organizatora.   

 

Natalia Poray 

Katarzyna Cisek 

 

 

 

 

 

 


