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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. ZIEMI BYTOMSKIEJ  
OGŁASZA 

KONKURS KRASOMÓWCZY 
 

Tegoroczny temat: Tradycje przedślubne i ślubne na  Śląsku 
 
Cele konkursu: 

• zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,  

• rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia,  

• kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania 

myśli.  

Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań Ziemią Bytomską. 

Krasomówca powinien mieć  dużą wiedzę na wybrany przez siebie temat. Dla mówcy 

ten temat musi być najważniejszy, fascynujący, aby mógł mówić o nim z głębi serca, 

duszy. Młody mówca musi umieć skupić uwagę słuchających poruszanym tematem. Aby 

to osiągnąć, krasomówca musi zadbać o właściwą treść merytoryczną swojego 

wystąpienia oraz o właściwe środki oddziaływania na słuchaczy, do których należą:  

• sugestywność wypowiedzi, której krasomówca nie osiągnie bez wykorzystania 

pozostałych,: 

• realizacja tematu, 

• ogólna prezentacja i konstrukcja wypowiedzi, 

• bogactwo języka i jego barwność, 

• płynność oraz poprawność wyrażania się, 

• jasność i logiczność formułowania myśli, 

• umiejętność wykorzystania limitu czasu, 

• oddziaływanie emocjonalne na słuchaczy, 

• poruszanie się, gestykulacja oraz mimika mówcy, 

• wygląd mówcy, 

• wykorzystanie środków technicznych. 

 

REGULAMIN  
I. TEMATYKA:  
Tematyka powinna być związana z tradycjami Ziemi Bytomskiej.   

II. TERMIN, MIEJSCE I PRZEBIEG KONKURSU:  
Konkurs odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 9.00 (poniedziałek)                                    
w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej; ul. Chorzowska 28 H. 
W popisach krasomówczych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 7 minut na 

zaprezentowanie tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu 

czasu z tolerancją 30 sek. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie.  

W czasie trwania konkursu opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele lub ich 

prawni opiekunowie. 

Na widownię zapraszamy 5 uczniów-kibiców z każdej szkoły biorącej udział w 

konkursie.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Konkurs jest adresowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych. 

Szkoła może zgłosić 3 uczniów.  



 

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie do 30 stycznia 2017 r. na adres:  
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 
ul. Chorzowska 28 H 
41 – 902 Bytom 
Fax. 32 7873552 
e-mail: sp42bytom@onet.pl 
wg wzoru: 

 

Nazwa i adres 

szkoły, tel. 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

IV. KRYTERIA OCEN:  
Przy ocenie Jury będą brane pod uwagę:  

• Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu. 

• Konstrukcja wypowiedzi. 

• Ogólna prezentacja tematu. 

• Sugestywność wypowiedzi. 

• Jasność i logiczność formułowanych myśli. 

• Płynność oraz poprawność wyrażania się. 

• Bogactwo języka i jego barwność. 

• Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego. 

• Kontakt ze słuchaczami. 

 

Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski. Wypowiedzi 

powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. 

Muzyka, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień 

krasomówczych.  

V. ZASADY PUNKTACJI: 
1. W przesłuchaniach każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 

10 pkt.  

2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez liczbę 

członków da właściwą ocenę poszczególnych uczestników. 

3. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. 

 

VI. ZASADY PRACY JURY: 
1. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Regulaminie. 

2. W skład Jury Konkursu wchodzi: przewodniczący, sekretarz i członkowie. 

3. Członków Jury powołuje Organizator II Konkursu Krasomówczego.  

4. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VII. NAGRODY:  
- Dyplomy i upominki za udział otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.  

- Dyplomy za miejsca I-III. 

- Nagrody rzeczowe za miejsca I-III.  

- Podziękowania dla opiekunów za przygotowanie ucznia do konkursu.   
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 


