
Regulamin konkursu czytelniczego "Na tropie cytatów" 

 

1. Organizatorem konkursu czytelniczego „ Na tropie cytatów” jest Biblioteka szkolna SP321 w ZSP nr 7. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – VI.  

3. Realizowany będzie od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. 

4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2017 r.   

5. Konkurs polega na podaniu tytułu książki, z której pochodzi cytat.  

6. Na początku każdego miesiąca, będzie podany fragment zawsze z innej książki z wybranych tytułów.  

7. W czasie trwania całego konkursu wszystkich cytatów będzie pięć.  

8. Cytaty, dla poszczególnych klas, będą wywieszane w ich bibliotece.  

9. Dla klas II-III zostało wybranych 7 tytułów książek z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” 

Martina Widmarka i Heleny Willis. 

10. Dla klas IV-VI również 7 tytułów książek z serii „Przygody trzech detektywów” Andy Chandler. 

11.  Podpisane kartki z danymi (imię, nazwisko, klasa) oraz z odpowiedziami (tytułem książki) i informacją 

jakiego miesiąca dotyczą,  należy wrzucić do skrzynek dostępnych przez cały okres trwania konkursu, 

w obu bibliotekach.  

12.  Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 10 punktów, łącznie za pięć dobrych odpowiedzi  

może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

13. Na końcu każdego miesiąca, w bibliotece klas I-III (parter s.19) i bibliotece klas IV-VI (I piętro) zostaną 

umieszczone listy uczestników konkursu z ilością zdobytych punktów. 

14. Wygrywa ta osoba, która od grudnia do kwietnia zbierze największą ilość punktów.  

15. W czasie trwania konkursu wymienione tytuły książek będzie można wypożyczać na nie dłużej niż 7 

dni. Nie zwrócenie książki w terminie spowoduje odjęcie zdobytych punktów (1 punkt za 1 dzień 

zwłoki). 

16. W przypadku, gdy taką samą ilość punktów będzie miało więcej osób zostanie przeprowadzony test  

znajomości treści z przeczytanych 7 książek wytypowanych do konkursu. 

17. Test będzie zawierał 14 pytań (otwartych i zamkniętych), po dwa z każdej książki. 

18. Cytaty oraz pytania do testu będą pochodzić z następujących książek znajdujących się w bibliotece: 

klas II-III: „Tajemnica urodzin”,  „Tajemnica wyścigu”,  „Tajemnica gazety”,  „Tajemnica szpitala”,   

„Tajemnica pływalni”, „Tajemnica galopu”, Tajemnica miłości”; 

dla klas IV-VI: „Tajemnica jąkającej się papugi”(2), „ Tajemnica gadającej czaszki”(10), „ 

Tajemnica krzyczącego zegara”(8), „Tajemnica Wyspy Szkieletów”(5), „Tajemnica szepczącej 

mumii”(3), „Tajemnica srebrnego pająka”(7), „Tajemnica jęczącej jaskini”(9). 

19.  Na zwycięzców konkursu czekają nagrody. 

 

Wszystkich miłośników czytania (i nie tylko) serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

Organizator: Biblioteka szkolna 


