
VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze 

TEMATYKA KONKURSU: 

Przygody Willa, bohatera „Zwiadowców” Johna Flanagana 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z województwa śląskiego: VII-VIII klas szkoły 

podstawowej. 

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość następujących powieści Johna 

Flanagana: 

- Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu, - Zwiadowcy: Płonący most, - Zwiadowcy: Ziemia skuta lodem, - 

Zwiadowcy: Bitwa o Skandię, - Zwiadowcy: Czarnoksiężnik z Północy, - Zwiadowcy: Oblężenie 

Macindaw, - Zwiadowcy: Okup za Eraka, - Zwiadowcy: Królowie Clonmelu, - Zwiadowcy: Halt w 

niebezpieczeństwie, - Zwiadowcy: Cesarz Nihon-ja, - Zwiadowcy: Zaginione historie, - Wczesne lata: 

Turniej w Gorlanie, - Wczesne lata: Bitwa na wrzosowiskach, - Królewski zwiadowca: Królewski 

zwiadowca - Królewski zwiadowca: Klan Czerwonego Lisa - Królewski zwiadowca: Pojedynek w 

Araluenie 

KATEGORIA LITERACKA - regulamin: 

1. Konkurs ma charakter indywidualny; składa się z  etapu szkolnego (część pisemna)  i 

wojewódzkiego (część pisemna i ustna); do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba 

uczestników z każdej szkoły; etap szkolny składa się z pisemnego testu, który organizator 

odpowiednio wcześniej przesyła do szkoły drogą elektroniczną; test, składający się z pytań 

otwartych, będzie sprawdzał znajomość powieści Johna Flanagana; szkoła, której uczniowie 

zakwalifikują się do finału, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną; do etapu 

wojewódzkiego (część pisemna)  przechodzi 15 osób z najwyższą liczbą punktów, a do 

ścisłego finału (część ustna) najlepsza siódemka. 

2. Do konkursu obowiązuje: 

3. a. znajomość książek Johna Flanagana. b. umiejętność redagowania krótkich form 

wypowiedzi pisemnej tj. zaproszenia, ogłoszenia, instrukcja, dedykacja (etap wojewódzki). c. 

umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej tj. listu, charakterystyki, 

opisu, podania, recenzji, sprawozdania (etap wojewódzki). 

Terminy: 

Do końca października  2019 r.-  zgłoszenie uczestnictwa ucznia  w konkursie. 

 

KATEGORIA PLASTYCZNO - LITERACKA – regulamin: 

1.Konkurs ma charakter indywidualny; do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który 

wykona komiks w oparciu o wybrany fragment powieści Johna Flanagana „Zwiadowcy”; 

szkoła spośród wszystkich wykonanych dowolną techniką prac wybiera 3 najlepsze. 

2.Szczegóły wykonania prac: 



 Komiks może zawierać maksymalnie 10 stron A4, - Technika wykonania pracy dowolna. - 

Pracę należy wysłać w formie papierowej. - Na pracy należy zamieścić informację 

zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko 

opiekuna. 

3.Kryteria oceny: 

- zgodność treści komiksu z wybranym fragmentem powieści ”Zwiadowcy”, - poprawność 

ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna, - estetyka wykonania, - 

pomysłowość. 

W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych z 

całego województwa śląskiego. 

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA SWEGO UDZIAŁU U POLONISTKI- 

- P. ALEKSANDRY  FUCHS 


