
 
 

 

POTĘGA (O)POWIEŚCI 

konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych m.st. Warszawy 
objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 

 

Cel: Popularyzowanie współczesnej prozy oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa. Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia wśród uczniów.  

Forma:  

Efektem pracy uczniów biorących udział w konkursie jest przygotowanie podcastu lub videocastu 

poświęconego prozie współczesnej (ok. 10 minut).  

Efekt końcowy poprzedzają etapy przygotowawcze: rozmowa z nauczycielem-opiekunem, przygotowanie 

konspektu wypowiedzi, zagłębienie się w konteksty i zdobycie informacji na temat wybranych zagadnień. 

Podcast/videocast może zostać przygotowany przez ucznia samodzielnie lub w parze z inną osobą. To autor 

decyduje, co będzie tematem przewodnim przygotowanego przez niego materiału. Oceniana jest wnikliwa, 

pogłębiona analiza tekstu oraz forma przekazu. 

Nagrody: Dla laureatów pierwszego miejsca nagrodą jest czytnik e-booków. Pozostali laureaci oraz osoby 

wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. 

Ważne daty:  

• Zgłoszenie: 25 lutego 2022 r.  

• Nadesłanie pracy: 11 marca 2022 r. 

 

 

Regulamin i zasady konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest zespół polonistów LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego w Warszawie (ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa). 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z Miasta Stołecznego Warszawy. 
3. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być przygotowana samodzielnie w oparciu o treść 

przeczytanej lektury i własne przemyślenia, interpretacje, wizje i pomysły. 

4. Uczestnik wybiera dowolną książkę spośród książek nagrodzonych, wyróżnionych bądź 

nominowanych w konkursach literackich w ostatnich latach (m.in. nagroda literacka Nike, Gdynia, 

Kościelskich, Kapuścińskiego i inne).  

5. Nauczyciel zgłaszający ucznia do konkursu dokonuje akceptacji wskazanej przez niego pozycji, dbając 

o to, by należała ona do literatury wysokiej, a nie popularnej. Celem konkursu jest bowiem 

popularyzowanie współczesnej polskiej literatury pięknej. 



6. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 25 lutego 2022 r. Należy wysłać skan zgłoszenia 

podpisanego przez ucznia oraz nauczyciela na adres mailowy Organizatorów 

(potega.opowiesci@gmail.com). 

7. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć Organizatorom nagranie podcastu/videocastu, które przedstawia 

problematykę wybranego przez niego tekstu literackiego. To on decyduje, jakie zagadnienia będą w 

nim poruszane.  

8. Praca nie powinna przekraczać 10 minut. 
9. Praca nie powinna być streszczeniem, lecz proponować interpretację tekstu.  
10. Podcast/videocast powinien zostać dostarczony do 11 marca 2022 r. na adres mailowy: 

potega.opowiesci@gmail.com.  
11. Organizatorzy potwierdzają odebranie pracy oraz potwierdzają, że są w stanie ją odtworzyć.  

12. W przypadku, gdy Organizatorzy nie będą w stanie odtworzyć nagrania, skontaktują się z uczestnikiem. 

Uczestnik zostanie poproszony o dostarczenie pracy na nośniku na adres szkoły (pendrive, płyta CD).   
13. Oceniania jest: 

a. wartość merytoryczna pracy, 

b. kompozycja wypowiedzi, 

c. poprawność językowa, 

d. dbałość o formę prezentacji. 

14. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć pracę do 11 marca 2022 roku. 

15. Przesyłając pracę, uczestnik konkursu poświadcza równocześnie, że jest jej prawowitym autorem, 

podpisuje ją swoimi danymi: imię, nazwisko, klasa i szkoła i wyraża zgodę na zapoznanie się z pracą i 

jej ocenę przez jury konkursu. 

16. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

17. Rekomenduje się, aby nauczyciel kierujący pracę na konkurs docenił ją wysoką oceną z języka 

polskiego – najlepsze oceną celującą.  

18. Dla zdobywcy pierwszego miejsca nagrodą jest czytnik e-booków. Pozostali laureaci oraz osoby 

wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.  

19. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury: przewodnicząca jury – koordynator projektu mgr 

Dorota Sech, drugi nauczyciel wybrany z grupy nauczycieli polonistów LXXV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, dr Łukasz Wróbel z Instytut Literatury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

20. Pytania i wątpliwości należy kierować do koordynatorki projektu – Doroty Sech 

(dorota.sech@sobieski.edu.pl). 

21. Załącznikiem do regulaminu jest Karta Zgłoszenia zawierająca klauzulę RODO. 
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