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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej  
„Am Anfang war die Poesie” 

  

1. Organizator: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M.Kopernika w 

Kołobrzegu. 

     2. Termin Konkursu: 8 grudnia 2022 o godzinie 9.30. 

     3.  Miejsce:  I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Kołobrzegu ul.    

Łopuskiego 42-44, Kołobrzeg.  

     4. Cele:  

      - pogłębienie wiedzy o literaturze niemieckojęzycznej  

      - poszerzenie znajomości twórczości poetów niemieckojęzycznych  

      - kreowanie wzorców literackich  

      - doskonalenie umiejętności recytatorskich 

      - zainteresowanie uczniów poezją niemieckojęzyczną 

     5. Zasady uczestnictwa:  

     - konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i  

ponadpodstawowych z Powiatu Kołobrzeskiego. 

     - każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza z literatury 

niemieckojęzycznej wybranego przez siebie, dowolnego niemieckojęzycznego 

poety 

     - nie są dopuszczone wiersze polskich autorów przetłumaczonych na język 

niemiecki 

     - czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut 

     - podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych 

(mimika, gesty, ruch, strój, rekwizyty, tło muzyczne oraz inne pomoce) 

     - zgłoszenie uczestników należy przesłać do 7 grudnia na adres I LO 

     - zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, tytuł wiersza, imię i 

nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu 

     - organizatorzy udostępniają niezbędny sprzęt 

6. Kryteria oceny:  

- uczniowie będą oceniani w trzech różnych kategoriach wiekowych: 

SP (klasy 4 – 6 ) 

SP (klasy 7 – 8 ) 



SP szkoła ponadpodstawowa 

- oceny prezentacji konkursowych dokonuje niezależne jury powołane przez 

organizatorów 

- Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: poprawność wymowy, 

interpretacja oraz wrażenie artystyczne 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji wierszy przez 

uczestników oraz po obradach jury 

- Nagrody: Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi i 

pamiątkowymi dyplomami. Jury konkursu może przyznać wyróżnienia. 

 

    Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:  

    Elżbieta Kazimierska, e.kazimierska@lokopernik.pl 

    Joanna Nienałtowska, j.nienaltowska@lokopernik.pl 
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