
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
 III Ogólnopolskiego Konkursu 

 „Wielka Liga Czytelników” 
 

Organizatorzy konkursu 

Organizator główny: 

 Stowarzyszenie „Wielka Liga” 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach 

Współorganizatorzy: 

 Miasto Katowic 

 Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 

 Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

 Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach 

Główne cele projektu: 
 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, 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, 

wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych, 

 promowanie twórczości dziecięcej. 

Etapy Konkursu: 

I. Pierwszy etap – powiatowy (szkolno-biblioteczny), 17 października 2016 r. - 

10 marca 2017  r.  

A. Zapisy i uczestnicy. 

 Szkoły podstawowe i biblioteki publiczne zgłaszają udział w konkursie do 

7 stycznia 2017 r. poprzez formularz rejestracyjny, który  będzie 

umieszczony na stronie internetowej konkursu 

 Organizatorzy konkursu przygotują formularze konkursowe z pytaniami do 

ok. 100 książek (łącznie dla obu kategorii klasowych) 

 Każda zgłaszająca się placówka wybiera z listy książek konkursowych od 

12 do 20 pozycji, które będą u niej obowiązujące. Placówki deklarujące chęć 

http://ibin.us.edu.pl/


uczestnictwa w konkursie otrzymują od organizatorów elektroniczną wersję 

testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.  

 Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół postawowych, którzy rywalizują 

w dwóch kategoriach klasowych: 1-3 i 4-6.  

 Pożądana jest pomoc rodziców poprzez wspólne czytanie z dziećmi, 

wyszukiwanie informacji, nakierowywanie toku myślenia, motywowanie. 

B. Zdobywanie sprawności czytelniczych.  

 Etap pierwszy polega na zdobywaniu sprawności czytelniczych poprzez: 

a) Wypełnianie w domu formularzy z pytaniami do książek 

konkursowych obowiązujących w danej placówce. Do zaliczenia 

testu potrzebne jest zdobycie min. 80% punktów. Za każdy 

prawidłowo rozwiązany test uczeń zdobywa jedną sprawność 

czytelniczą. 

b) Zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym 

realizowanym przez placówkę, w której zapisany jest uczestnik 

Wielkiej Ligi Czytelników. Sprawności można uzyskać 

maksymalnie za dwa konkursy. W sumie można zdobyć w ten 

sposób dwie sprawności, po jednej za każdy konkurs. 

 Maksymalna liczba sprawności czytelniczych do uzysknia – 10. 

 Sprawności czytelnicze zdobywane są do 10 lutego 2017 r. 

C. Kwalifikacje do półfinału. 

 Po zakończeniu zdobywania sprawności następuje kwalifikacja do półfinalu. 

 Do półfinału kwalifikują się po trzy osoby z obu kategorii klasowych, które 

zdobyły komplet 10 sprawności czytelniczych. 

  W przypadku, gdy komplet sprawności zdobędą więcej niż trzy osoby 

z jednej kategorii wiekowej, wówczas koordynator placówki przeprowadza 

test kwalifikacyjny. Koordynator może skorzystać z gotowego formularza 

udostępnionego przez organizatorów lub stworzyć własny. 

 Test kwalifikacyjny dotyczy treści jednej książki. Test pisany jest w placówce 

realizującej pierwszy etap. Podczas pisania testu kwalifikacyjnego uczestnicy 

nie powinni mieć dostępu do treści książki. 

II. Półfinał 

 Półfinały odbędą się 21 kwietnia 2017 r. w kilkudziesięciu instytucjach 

kulturalno-oświatowych, głównie w bibliotekach pedagogicznych 

i miejskich. 

 Nad przebiegiem półfinału czuwać będzie komisja powołana przez 

dyrektora/kierownika instytucji składająca się z co najmniej trzech osób. 



 Półfinaliści reprezentujący poszczególne placówki występują drużynowo 

w obrębie dwóch kategorii klasowych 1-3 i 4-6.  

 Półfinaliści wypełniają drużynowo formularz z pytaniami do treści jednej 

lub dwóch książek (tytuły książek będą podane na co najmniej 30 dni przed 

półfinałem).  

 W trakcie pisania testu uczetnicy nie będą mieć dostępu do treści książek. 

 Wszyscy półfinaliści w całej Polsce wypełniają ten sam test (odrębny dla 

obu kategorii wiekowych). 

 Część instytucji, w których odbędą się testy półfinałowe, przeprowadzi 

dodatkowe zajęcia edukacyjno-kulturalne (poza konkursem). 

 Po upłynięciu czasu przewidzianego na wypełenianie formularzy 

z pytaniami, zostanie spisany protokół z przebiegu półfinału, który wraz 

z zeskanowanymi testami zostanie przesłany drogą elektroniczną do 

organizatorów. 

 Wszystkie testy będą wydrukowane i sprawdzane przez komisję 

półfinałową w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach. Wyniki zostaną przekazane najpóźniej do 28 kwietnia 

2017 r.  

 Klasyfikacje wyników zostaną sprorządzone w trzech wariantach ze 

względu na obszar terytorialny: wyniki ogólnopolskie, wyniki 

wojewódzkie, wyniki powiatowe. 

 Do finału przejdą zespoły, które uzyskają po 15 najlepszych wyników 

w Polsce w każdej z obu kategorii. Nie przewidziano dogrywek, 

w przypadku remisu, do finału przejdzie więcej drużyn. 

III. Finał 

 W sobotę 27 maja 2016 r. odbędzie się w Katowicach uroczysty finał 

o nazwie „VI Wielka Zabawa Rodzinna”, który zostanie wpisany do 

obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. 

 Finaliści  wezmą udział w turnieju finałowym, który dotyczyć będzie jednej 

lub dwóch książek. Organizatorzy poczynią starania, aby autorzy książek 

finałowych byli obecni podczas finału pełniąc rolę członków komisji 

konkursowej i przeprowadzając spotkania z czytelnikami. 

 Turniej finałowy będzie miał charakter drużynowy – podobnie jak półfinał. 

 Przewidziano puchary, medale, dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech 

drużyn (w obu kategoriach), a także medale i dyplomy dla wszystkich 

pozostałych drużyn (w miarę możliwości finansowych przekazane zostaną 

również nagrody). 



 W ramach finału odbędą się również dodatkowe atrakcje takie jak: spotkania 

autorskie, kiermasz książek, występy artystyczne i zabawa integracyjna 

„Rodzina na medal”. 

 Wzorem lat ubiegłych do współpracy przy przeprowadzeniu finału zaprosimy 

liczne instytucje kulturalno-oświatowe, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorstwa.  

Harmonogram przebiegu 

III Konkursu Ogólnopolskiego 

„Wielka Liga Czytelników” 

Powołanie zespołu organizatorów Konkursu sierpień 

Sformułowanie regulaminu Konkursu sierpień 

Pozyskanie wsparcia patronackiego sierpień -październik 

Pozyskanie sponsorów wrzesień- kwiecień 

Opublikowanie regulaminu Konkursu wrzesień-październik 

Termin zgłoszeń do konkursu 17 października – 7 stycznia 

Termin I etapu (powiatowego)  

Zdobywanie sprawności czytelniczych 17 października – 10 lutego 

Test kwalifikacyjny do półfinału 13 lutego – 10 marca 

Termin II etapu (półfinał)  

Zgłaszanie uczestników do półfinału do 20 marca 

Podanie tytułów książek półfinałowych do 21 marca 

Półfinał – pisanie testu 21 kwietnia, godz. 10.30 

Podanie wyników półfinału do  28 kwietnia 

Finał o nazwie VI Wielka Zabawa Rodzinna 

- turniej finałowy wraz z dodatkowymi 

atrakcjami; uroczyste podsumowanie 

Konkursu i wręczenie nagród 

27 maja 

Ewaluacja projektu czerwiec 

 

 

 

 


