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IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” 
 

28 lutego 2019 r. – etap powiatowy 
 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA TESTU POWIATOWEGO 
ORAZ ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW DO PÓŁFINAŁU 

 
Drodzy Koordynatorzy i Uczestnicy! 
Zbliża się wielka przygoda – etap powiatowy. Chcemy, aby dostarczył on wielu 
pozytywnych emocji. Opisaliśmy szczegółowo przebieg, opierając się na trzech 
poprzednich edycjach ogólnopolskich. Jasne zasady mają sprawić, że konkurs będzie 
sprawiedliwy i przejrzysty. Przykładamy wiele starań, aby jakość naszego projektu 
ciągle wzrastała.  

Komitet Organizacyjny 
 

 
1. Etap powiatowy odbywa się wyłącznie w dniu 28 lutego 2019 r.  Jest organizowany 

przez Koordynatora Powiatowego we współpracy z Komitetem Organizacyjnym WLC. 
2. Zgłoszenia uczestników do etapu powiatowego dokonuje Koordynator Szkolno-

Biblioteczny.  
3. W każdym powiecie test powinien być pisany w jednym miejscu. 
4. Miejsce pisania testu wskazuje Koordynator Powiatowy (może to być siedziba 

Koordynatora, ale nie jest to konieczne). 
5. Przygotowania organizacyjne do testu powiatowego:  

a) Komitet Organizacyjny przesyła w dniu 25 lutego 2019 r. testy konkursowe 
oraz szablon protokołu pocztą elektroniczną do Koordynatora Wojewódzkiego. 

b) Koordynator Wojewódzki przesyła w dniu 26 lutego 2019 r. testy konkursowe 
oraz szablon protokołu pocztą elektroniczną do Koordynatorów Powiatowych 
w województwie, którzy zgłosili organizację etapu powiatowego. 

c) Koordynator Powiatowy: 

 zgłasza Koordynatorowi Wojewódzkiemu do 22 lutego 2019 r., poprzez 
pocztę elektroniczną, gotowość do realizowania etapu powiatowego, 

 drukuje (najlepiej w dniu 27 lutego): listę obecności oraz szablon 
protokołu i słowo wstępne do uczestników;  protokół dostępny będzie 
w magazynie plików, a lista obecności do pobrania w systemie obsługi 
projektu na koncie Koordynatora Powiatowego, 

 drukuje formularze testu (najwcześniej 27 lutego) – należy zabezpieczyć 
druk formularzy przed dostępem osób postronnych oraz nie ujawniać 
treści formularzy, tak aby nikt poza Koordynatorami Powiatowymi nie 
znał pytań, 

 drukuje i wypisuje dyplomy dla uczestników etapu powiatowego 
oraz podziękowania dla Koordynatorów Szkolno-Bibliotecznych, 
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 uzupełnia druk zgody na udostępnienie wizerunku i przesyła pocztą 
elektroniczną do placówek, których reprezentanci będą pisali test 
powiatowy z prośbą wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych 
uczestników. Podpisane zgody powinny być dostarczone przez opiekuna 
uczniów Koordynatorowi Powiatowego w dniu pisania testu. Uczniowie 
mogą pisać test bez podpisanych zgód na udostępnienie wizerunku, ale 
nie powinni być fotografowani w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
W sytuacji, gdy nie wszyscy mają podpisane zgody, zaleca się, aby w 
trakcie pisania wykonywać zdjęcia uniemożliwiające identyfikację 
uczniów, a na zakończenie etapu poprosić do zdjęcia pamiątkowego te 
osoby, które mają podpisane zgody. Fakt dostarczenia zgody można 
zaznaczyć na liście obecności w rubryce „Uwagi”. 

d) Koordynatorzy Szkolno-Biblioteczni  

 powinni powiadomić Koordynatora Powiatowego o ewentualnych 
specjalnych potrzebach uczestników (np. niedowidzący – większa 
czcionka testu, osoby na wózkach inwalidzkich – odpowiednie miejsce); 

 dostarczają w dniu pisania tesu, podpisane przez rodziców/opiekunów 
prawnych uczniów, zgody na rejestrację i wykorzystanie wizerunku 
uczestników etapu powiatowego. 

 
6. Przebieg i zasady pisania testu powiatowego. 

a) Przed pisaniem testu sprawdzana jest lista obecność uczestników i opiekun 
potwierdza obecność uczestników swoim podpisem. W przypadku absencji 
zapisanego ucznia, należy zaznaczyć nieobecność. Jeżeli nieobecnego uczestnika 
zastępuje inny uczeń należy wpisać jego imię i nazwisko w wierszu „R” przy danej 
placówce. 

b) Test mogą pisać w jednej sali uczestnicy obu kategorii (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8). 
c) Podczas pisania testu w sali obecni są tylko uczestnicy i Komisja Konkursowa. 
d) Czas pisania testu: 60 minut. 
e) Godzina rozpoczęcia testu: 10.00 (dopuszcza się rozpoczęcie testu między        

godz. 9.30 a 10.30). Dopuszcza się pisanie testu przez drużyny, które spóźnią się 
z przyczyn losowych do 30 minut. Czas spóźnienia dolicza się do czasu pisania 
(czyli te drużyny również mają 60 minut na napisanie testu). 

f) Przed rozpoczęciem pisania testu zaleca się, aby przypomnieć uczestnikom 
o skorzystaniu z toalety.  

g) Przed rozpoczęciem pisania przedstawiciel Komisji Konkursowej czyta słowo 
wstępne od organizatorów oraz instrukcję wypełniania testu. 

h) W trakcie pisania testu uczestnicy nie mogą korzystać z tekstu książki, żadnych 
notatek i streszczeń. Nie mogą również używać telefonów i innych urządzeń 
elektronicznych. Jeżeli podczas pisania testu drużyna  korzysta z jakichkolwiek 
pomocy (np. smartfon, książka) następuje jej dyskwalifikacja. 



3 

 

i) W przypadku drużyny składającej się tylko z uczniów pierwszej klasy dopuszcza 
się możliwość przeczytania pytań testowych na głos przez członka komisji, ale 
musi być to wcześniej zgłoszone Koordynatorowi Powiatowemu i drużyny te 
muszą pisać test w osobnej sali. Czas czytania wlicza się do czasu pisania testu. 

j) Uczestnicy konkursu powinni przebywać w sali konkursowej przez cały czas 
pisania testu. Osoby, które wyjdą z sali przed czasem, nie mogą do niej wrócić, 
aby dokończyć pisanie testu (z wyjątkiem zdarzeń losowych, które należy 
odnotować w protokole). 

k) W trakcie pisania testu przez uczestników konkursu opiekunowie, powinni być w 
miejscu znanym Komisji Konkursowej i umożliwiającym bezzwłoczne przejęcie 
opieki nad uczniem, gdyby zaistniała taka konieczność. 

l) W razie sytuacji nieprzewidzianych w instrukcji należy kontaktować się 
z Komitetem Organizacyjnym, który w tym dniu będzie działał w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Katowicach: tel. 32 251 06 88.  
 

7. Pytania testowe. 
a) Pytania testowe będą dotyczyć treści książki. 
b) Wystąpią trzy główne rodzaje pytań:  

   jednokrotnej odpowiedzi ABCDE (za 1 pkt.), 

   prawda/fałsz lub tak/nie (za 1 pkt.), 

   dwukrotnej odpowiedzi (za 2 pkt. za obie dobre odpowiedzi i 0 pkt. za jedną   
  dobrą odpowiedź lub brak dobrej odpowiedzi), 

c) Suma punktów do zdobycia: 150.  
 

8. Tytuły książek konkursowych do testu powiatowego: 
a) klasy 1 – 4:  

J. Bednarek: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych           
i sześciu lewych)" (całość) – test przygotowany na podstawie: Wydanie I, 
Warszawa: Poradnia K, 2015 r. 

b) klasy 5 – 8:  
Z. Nienacki: "Pan Samochodzik i niesamowity dwór" (całość) - test przygotowany 
na podstawie: Wydanie 2 w tym opracowaniu, Łódź: Literatura, 2004 r. (oraz 
nowsze wydania z wyd. Literatura aż do 2018 r.);  Wydanie 4, Olsztyn: 
Wydawnictwo Pojezierze, 1990. 

9. Komisja Konkursowa etapu powiatowego. 
a) Zaleca się, aby Koordynator Powiatowy przesłał zaproszenia do udziału 

w Komisji Konkursowej do wszystkich placówek, których reprezentanci zostali 
zgłoszeni do etapu powiatowego. Placówki mogą zatem wytypować swoich 
przedstawicieli do Komisji Konkursowej, ale nie jest to obowiązkowe. Członek 
Komisji Konkursowej nie może być jednocześnie opiekunem uczestników. 

b) Komisja Konkursowa powinna liczyć minimum 3 osoby. 
c) Komisja Konkursowa nadzoruje prawidłowy przebieg konkursu. 
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d) Komisja Konkursowa po zakończeniu pisania testu, a przed opuszczeniem sali 
przez uczestników, sprawdza liczbę oddanych prac z listą obecności.  

e) Komisja Konkursowa wręcza dyplomy uczestnictwa wszystkim piszącym test 
i podziękowania dla Koordynatorów I etapu (dla placówek oraz dla osób 
zgłoszonych jako Koordynatorzy). 

f) Komisja Konkursowa po zakończeniu testu wprowadza odpowiedzi uczestników 
do formularza online (odsyłacz do strony zostanie przekazany w odrębnym 
komunikacie) – odpowiedzi uczestników wprowadzają min. dwie osoby – jedna 
wpisująca, a druga sprawdzająca poprawność wpisu. 

g) Komisja Konkursowa po wprowadzeniu odpowiedzi przekazuje testy 
Koordynatorowi Powiatowemu. Formularzy testów i prac konkursowych          
nie  udostępnia się uczestnikom, opiekunom ani innym osobom postronnym. 

 
10. Wyniki i zgłoszenie do etapu wojewódzkiego. 

a) Wszelkie przemyślane opinie dotyczące pytań z testu powiatowego, mogące 
mieć wpływ na wyniki, należy przesłać w dniach 28 lutego – 1 marca na skrzynkę 
pocztową: testy@wielka-liga.pl 

b) W przypadku stwierdzenia błędu w pytaniu zostanie przydzielony wszystkim 
uczestnikom punkt za to pytanie.  

c) Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i ewentualnych poprawkach Komitet 
Organizacyjny umieści wyniki w magazynie plików w systemie obsługi projektu 
na kontach Koordynatorów Wojewódzkich i Powiatowych. 

d) Koordynator Powiatowy wyszukuje wyniki ze swojego powiatu i wprowadza je 
do systemu obsługi projektu (konto Koordynatora Powiatowego, zakładka: Etap 
powiatowy).  

e) Po wprowadzeniu punktów w zakładce Etap powiatowy, Koordynator 
Powiatowy pobiera wyniki z systemu (w formacie pdf), przekazuje je drogą 
mailową placówkom uczestniczącym w tym etapie konkursu i umieszcza na 
swojej stronie internetowej.  

f) Do półfinału wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdej kategorii           
(kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8) z każdego powiatu, która w drugim etapie uzyska najlepszy 
wynik z testu w tym powiecie, ale nie mniejszy niż 80% punktów (czyli 120 
punktów).  

g) W przypadku remisu Koordynator Powiatowy organizuje dogrywkę w formie 
testu pisemnego w terminie do 7 dni od otrzymania wyników od umieszczenia 
ich w systemie przez Komitet Organizacyjny. W teście dogrywkowym pod 
uwagę będzie brana w pierwszej kolejności punktacja, a następnie czas pisania. 

h) Koordynator Powiatowy powiadamia o zwycięstwie laureatów w najszybszym 
możliwym terminie.  

i) Zgłoszenia uczestników do następnego etapu dokonuje Koordynator Powiatowy 
na swoim koncie w systemie obsługi projektu poprzez zaznaczenie placówki, 
której reprezentanci zdobyli awans. 

mailto:testy@wielka-liga.pl
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j) Zaznaczone przez Koordynatora Powiatowego placówki automatycznie pojawią 
się wraz z uczestnikami na liście obecności Koordynatora Wojewódzkiego. 

k) W etapie wojewódzkim będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które 
wywalczyły awans (reprezentowały placówkę w etapie powiatowym).  

l) Koordynator Powiatowy przekazuje dyplomy Mistrza Powiatu wszystkim 
członkom drużyny i jednocześnie placówce przez nich reprezentowanej 
w dowolny sposób np. poprzez pocztę lub zapraszając do swojej placówki na 
uroczysty odbiór dyplomów. 

m) Koordynator Powiatowy pośredniczy w kontakcie między Koordynatorem 
Wojewódzkim, a placówkami z powiatu, których reprezentanci będą 
uczestniczyć w etapie wojewódzkim. 

11. Dostępność testu po konkursie powiatowym. Oba testy powiatowe będą dostępne w 
wersji elektronicznej – do wypełnienia na stronie internetowej. Odsyłacz do strony 
będzie umieszczony w systemie obsługi projektu. Testy będą udostępnione                    
w ograniczonym czasie: piątek, 1 marca, od godz. 9.00 do godz. 21.00. Zachęcamy do 
skorzystania z okazji i wypełniania testu w formie rodzinnej rozrywki czytelniczej czy 
też dodatkowego konkursu szkolnego/bibliotecznego. Wyniki będą pojawiać się 
automatycznie po wypełnieniu testu. Komtet Organizacyjny nie będzie prowadził 
klasyfikacji związanej z wynikami testu online. Wszelkie klasyfikacje, w oparciu o 
automatyczne wyniki, można prowadzić według własnego uznania w szkołach, 
bibliotekach, domach.  
Nasze propozycje, w jaki sposób można wykorzystać dostępność testu: 

a) Proponujemy zorganizować minikonkurs szkolny/biblioteczny dotyczący 
znajomości książki konkursowej.  Test mogą wypełniać uczniowie np. w szkolnej 
pracowni komputerowej czy w bibliotece publicznej. Korzystając z okazji, 
nauczyciel lub bibliotekarz może ogłosić szkolny/biblioteczny konkurs na 
znajomość lektury, który odbędzie się 1 marca np. na lekcji informatyki czy też 
po południu w bibliotece publicznej.  

b) Test może być wypełniony w domach. Zachęcamy do rodzinnego minikonkursu 
ze znajomości książki np. każdy domownik może wypełnić test osobno,                  
a później można porównać wyniki, które będą pojawiać się automatycznie. 
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Poniżej znajduje się tekst do odczytania uczestnikom konkursu. 
Tekst czyta osoba z Komisji Konkursowej. 
 
 
 

 
TEKST DO UCZESTNIKÓW 

 
Drodzy Uczestnicy etapu powiatowego „Wielkiej Ligi Czytelników”! 
 
Pamiętajcie, że głównym celem konkursu jest upowszechnianie czytania książek, 
w tym głośnego rodzinnego czytania. Jeśli systematycznie czytacie – jesteście 
zwycięzcami. Zdobywacie wspaniałe umiejętności. Przeżywacie wielkie przygody. 
Budujecie w sobie krok po kroku szczęśliwego, mądrego człowieka. 
Jesteście dzisiaj tutaj – w sali konkursowej etapu powiatowego Wielkiej Ligi 
Czytelników. To oznacza, że jesteście Wielcy. Za Wami co najmniej siedem dobrze 
przeczytanych książek,  wiele wspaniałych chwil przeżytych z literackimi bohaterami        
i rodziną. 
Przed Wami spore emocje: pisanie testu i oczekiwanie na wyniki. Zachęcamy Was do 
radosnego przeżycia tego czasu i świętowania tych chwil. Niezależnie od uzyskanych 
rezultatów cieszcie się z udziału w projekcie i poznawania nowych książek. W tym 
konkursie nie ma przegranych. Jeżeli startujesz i czytasz – jesteś  zwycięzcą. 
Test, który dzisiaj piszecie będzie dostępny jutro na platformie WLC,                              
po zalogowaniu się na konto uczestnika. 
Życzymy powodzenia  

Komitet Organizacyjny „Wielkiej Ligi Czytelników” 
 
 
 


