
 
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu wiedzy pt. „Bajkowy świat- bohaterowie książek” 
VI edycja 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, Oddział dla Dzieci. 

 

II. CELE KONKURSU: 

- włączenie uczniów  braniewskich szkół podstawowych do aktywnego  uczestnictwa 

w konkursie, 

- popularyzacja literatury dla dzieci, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących tematyki, 

- inspirowanie zainteresowań literackich wśród dzieci. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych z powiatu braniewskiego. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnictwo dzieci w konkursie zgłaszają opiekunowie /nauczyciele wyłaniając laureatów w 

drodze  szkolnych eliminacji, maksymalnie 3 osoby. 
2. Każdy z uczniów pracuje samodzielnie uzupełniając test przygotowany przez organizatora. 

3. Uczestników obowiązuje znajomość następującej literatury: 
 

 

AUTOR TYTUŁ 

 J. Ch. Andersen „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami” „Brzydkie 

kaczątko”, „Królowa śniegu”, „Księżniczka na ziarnku 

grochu”, „Mała syrenka”, „Nowe szaty cesarza”, „Słowik”, 

„Dzielny ołowiany żołnierzyk” 
 

 J. i W. Grimm „Śnieżka”, „Stoliczku, nakryj się”, „Jaś i Małgosia”,  

„Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach” 

 

Ch. Perrault „Śpiąca królewna”, „Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”, 

„Kopciuszek”, „Paluszek”, „Ośla Skórka”, „Wróżki” 
W. Chotomska „W Ślimakowie”, „Dwa koguty”, „Tuba z pastą do zębów”, 

„Dziurki w serze”,  „Bańkowice mydlane”, „Magik”,, „Gdyby 

tygrysy jadły irysy”, „Smutny pan”, „Obwarzanek”, 

„Szczupak” 

 

E. Szelburg Zarembina „Idzie niebo”, „Kotki” 
 

A. Fredro „Paweł i Gaweł” 
M. Konopnicka „Stefek Burczymucha”, „Pojedziemy w cudny kraj”, „Zła 

zima” 

 

J. Tuwim „Wiersze dla dzieci” 

J. Brzechwa „Brzechwa dzieciom” 
 A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” 

 

 



V. TERMIN KONKURSU 

Konkurs odbędzie się 16 listopada (środa) o godz. 11:00 w Oddziale dla Dzieci MBP  
w Braniewie, ul. Katedralna 7, II piętro. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

- poprawność odpowiedzi, 

- liczbę zdobytych punktów. 

2.  Zdobywca I miejsca otrzyma Tytuł Mistrza Wiedzy oraz ciekawą nagrodę. Komisja 

przewiduje wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
 

Zgłoszenia uczestników prosimy składać do 15 listopada 

 telefonicznie: 644-33-05  lub na adres: mbpbrano@wbp.olsztyn.pl 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada o godz. 10.00 

podczas uroczystości pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych.  
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