
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Droga Finalistko, Drogi Finalisto.  

Przed Tobą ustna część III etapu III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Oto, jak będzie 
przebiegała. 

1. Zgłoś się na miejsce eliminacji ok. 15 minut przed godziną określoną w harmonogramie. Podpisz 
listę obecności (okaż legitymację szkolną). Odbierz identyfikator (jego kolor odpowiada kolorowi 
przypisanemu Komisji, przed którą będziesz odpowiadać). Czekaj na parterze na wywołanie.  

2. Na znak osoby z Komisji przejdziesz na piętro, gdzie będą odbywać się eliminacje. Zabierz  
długopis. Możesz wziąć z sobą wodę mineralną lub inny napój butelkowany. 

3. W sali oznaczonej kolorem Twojego identyfikatora wylosujesz wiersz z przygotowanego zestawu. 
4. Masz 15 minut na przygotowanie się do recytacji (to oznacza zapoznanie się z wierszem  

i przemyślenie sposobu deklamacji) oraz do analizy i interpretacji wylosowanego utworu. Możesz 
w czasie przygotowania korzystać z przygotowanego dla Ciebie brudnopisu (opieczętowana kartka) 
– brudnopis oddasz Komisji po zakończeniu wystąpienia. Przygotowanie się do odpowiedzi  
przed Komisją odbywa się w oddzielnej sali na piętrze.   

5. Gdy staniesz przed Komisją, rozpoczynasz swoje wystąpienie od recytacji (odczytania) wiersza. 
6. Po wygłoszeniu utworu rozpoczynasz wypowiedź, dotyczącą analizy i interpretacji wiersza. 

a) Powinieneś/powinnaś mówić na temat wiersza nie dłużej niż 10 minut. Komisja nie będzie Ci 
przerywać wypowiedzi ani zadawać pytań – jej zadaniem jest uważne wysłuchanie Twojej analizy 
i interpretacji utworu, aby rzetelnie ocenić wystąpienie według kryteriów, które znasz  
z Regulaminu Przedmiotowego Konkursu. Członkowie Komisji mogą w trakcie Twojej odpowiedzi 
notować swoje spostrzeżenia – niech Cię to nie stresuje, to element towarzyszący procesowi 
oceny.  

b) Podczas analizy i interpretacji możesz korzystać z notatek w brudnopisie, ale – UWAGA!  
– nie oznacza to odczytywania zapisanego w nim przez Ciebie tekstu o utworze.  

c) Pamiętaj, że sam(a) dajesz znać Komisji, że zakończyłeś(aś) swoją wypowiedź – jasno 
zakomunikuj: Zakończyłem/zakończyłam wypowiedź. Komisja poprosi Cię o zakończenie 
wypowiedzi jedynie w przypadku, gdy minie 10 minut od czasu jej rozpoczęcia.  

d) Przed wyjściem z sali oddaj Komisji wylosowany tekst wiersza oraz brudnopis (Komisja nie 
sprawdza Twoich notatek w brudnopisie, a zatem nie mają one wpływu na ocenę w części ustnej).  

e) Opuść piętro, na którym odbywają się eliminacje i wróć na parter do opiekuna. Za Tobą ostatnia 
część Konkursu.  

7. Serdecznie gratulujemy Ci sukcesu, jakim jest zakwalifikowanie się do finału Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Polskiego. To świadczy o Twojej ogromnej wiedzy i ponadprzeciętnych 
umiejętnościach – pamiętaj o tym, niezależnie od łącznej liczby punktów, jakie uzyskasz. 
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