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KROK 1 

REJESTRACJA 
1. Na stronie internetowej Wielkiej Ligi Czytelników dostępny jest 

formularz rejestracyjny. 

2. Formularz powinien być wypełniony przez 
nauczyciela/bibliotekarza, który zgłasza szkołę/bibliotekę 
publiczną do udziału w projekcie. 

3. Podczas rejestracji koordynator wybiera od 12 do 20 tytułów 
książek konkursowych w każdej kategorii – kl. 1-3 i 4-6. 

4. Każda zgłoszona placówka otrzymuje dostęp do swojego konta na 
stronie internetowej konkursu. 
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KROK 2 

Konto Koordynatora Placówki 
1. Na koncie koordynatora są dostępne formularze 

konkursowe, obrazki-sprawności, karta sprawności, 
formularz do wprowadzania wyników, inne dodatkowe 

materiały konkursowe. 

2. Na koncie można również dodać drugiego koordynatora 
placówki. 
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KROK 3 

Formularze konkursowe 
1. Uczniowie wypożyczają książki z listy konkursowej danej 

biblioteki publicznej lub szkolnej. 

2. Do każdej książki otrzymują formularz konkursowy, który 
wypełniają w domu, najlepiej z pomocą rodziców. 

3. Wypełniony test oddają do biblioteki publicznej/szkolnej. 

4. Koordynatorzy placówki sprawdzają testy wg klucza 
odpowiedzi. 
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KROK 4 

Sprawności czytelnicze 
1. Zdobycie min. 80 pkt. w teście oznacza jego ZALICZENIE. W tej 

sytuacji uczeń otrzymuje sprawność. 

2. Do dwóch sprawności uczeń może zyskać również zdobywając 
miejsce pierwsze, drugie lub trzecie w innym konkursie 
czytelniczym – o przyznaniu sprawności decyduje koordynator 
placówki. 

3. Obrazki-sprawności koordynator placówki może pobrać ze swojego 
konta na stronie konkursu. 

4. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10. 

5. Uczniowie, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w 
teście kwalifikacyjnym lub bezpośrednio awansować do półfinału. 
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KROK 5 

Test kwalifikacyjny 

 

W szkole lub w bibliotece, w której więcej niż trzech 
uczniów na jednym poziomie (kl.1-3 lub 4-6) zdobyło 
komplet 10 sprawności przeprowadzony zostanie test 

kwalifikacyjny. Koordynator placówki może skorzystać z 
jednego z trzech testów przygotowanych przez 

organizatorów lub opracować własny test.  
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KROK 6 

Półfinał – 21 kwietnia 2016 r. 

Do półfinału awansuje do trzech uczniów na każdym 
poziomie (kl. 1-3 i 4-6) z każdej zarejestrowanej szkoły 

lub biblioteki publicznej. 

Koniecznym warunkiem udziału w półfinale jest 
zdobycie 10 sprawności w pierwszym etapie.  

W półfinale reprezentanci każdej placówki, w obrębie 
poziomów klasowych (1-3 i 4-6) tworzą drużyny i 

wspólnie wypełniają test.  
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KROK 6 

Półfinał 

Test półfinałowy jest pisany równocześnie w całym 
kraju. Miejsca pisanie testu będą podane na stronie 

internetowej konkursu. 

Test półfinałowy będzie dotyczył wcześniej podanych 
książek.  

W trakcie pisania testu nie można korzystać z tekstu 
książki, ani innych pomocy. 
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KROK 7 

Wyniki półfinału 

 

Wszystkie prace konkursowe zostaną sprawdzone przez 
Komisję Konkursową w Katowicach 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 
konkursu - w trzech kategoriach: 

powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej 
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KROK 8 

Finał – Wielka Zabawa Rodzinna  

– 27 maja 2017r. 

Do wielkiego finału awansuje 15 najlepszych drużyn z 
kraju.  

Na całodniową Wielką Zabawę Rodzinną zapraszamy do 
Katowic  

 

 

 

 

 
 


