
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„Z Lassem i Mają za pan brat” 

I Organizator 

Organizatorem konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa nr  7  im.  Erazma z  Rotterdamu w Poznaniu,

ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań. 

II Termin i miejsce 

Termin: etap szkolny do 22.03.2022 r.; etap międzyszkolny – 20.04.2022 r., godzina 14:30 (czas

trwania konkursu około 1,5 godziny zegarowej).

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu. 

III Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych z Poznania.

IV Literatura

Etap szkolny - obowiązuje znajomość następujących książek: 

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica diamentów”

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica hotelu” 

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica cyrku”

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica kawiarni” 

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica mumii” 

Etap międzyszkolny - obowiązuje znajomość następujących książek:

 książki z etapu szkolnego

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica kina”

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica pociągu” 

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica gazety”

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica szkoły” 

 Martin Widmark, Helena Willis - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica złota” 

V Cele konkursu

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– motywowanie uczniów do samodzielnego czytania,

– kształtowanie umiejętności korzystania z książek i zbiorów biblioteki, 



– poszerzanie zasobu słownictwa, 

– rozbudzanie kreatywności, 

– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, 

– wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich kompetencji językowych i poznawczych,

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. 

VI Przebieg konkursu 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy (szkolny), odbywa się w szkołach macierzystych pod nadzorem nauczycieli –

opiekunów do 22.03.2022 r. Do przeprowadzenia etapu szkolnego można wykorzystać test

udostępniony przez Organizatorów lub wyłonić trzy osoby ze szkoły w inny sposób.  Czas

wykonania  zadań  to  maksymalnie  30  minut.  Nauczyciel  sprawdza  karty  pracy  zgodnie

z podanym kluczem  i wybiera 3 osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów. 

2. Listę osób reprezentujących szkołę, nazwisko nauczyciela - opiekuna oraz zgody na udział

w konkursie należy przesłać na e-mail k.klinowski@mojasiodemka.pl do 25.03.2022 r.

3. Etap  drugi  (finał),  odbywa  się  w  Szkole  Podstawowej  nr  7  im.  Erazma  z  Rotterdamu

w Poznaniu 20.04.2022 r.  Reprezentanci szkół zespołowo rozwiązują test  ze znajomości

treści  książek  oraz  wykonują  zadania  logiczne.  Wygrywa  drużyna,  która  zdobędzie

największą liczbę punktów.  Odpowiedzi ocenia Komisja w składzie: Izabela Jarosz, Emilia

Kusak-Jankowska, Kamil  Klinowski 

VII Nagrody 

Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  przekazane

drogą elektroniczną do szkół biorących w nim udział. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. 

VIII Postanowienia ogólne

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatora.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń. 

VIII Koordynatorzy konkursu 

Kamil Klinowski – k.klinowski@mojasiodemka.pl

Izabela Jarosz – i.jarosz@mojasiodemka.pl

Emilia Kusak-Jankowska – e.kusak-jankowska@mojasiodemka.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………...………………………………………….............

w  międzyszkolnym  konkursie  „Z  Lassem  i  Mają  za  pan  brat”  organizowanym  przez  Szkołę

Podstawową  nr  7  im.  Erazma  z  Rotterdamu  w  Poznaniu.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie,

wykorzystywanie  i  udostępnianie  danych  osobowych  syna/córki  uzyskanych  w  związku

z  organizacją  i  przeprowadzeniem  konkursu,  a  także  na  opublikowanie  imienia,  nazwiska

i wizerunku uczestnika. 

………………………………… …………………………………..… 

              Miejscowość, data               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


