
                     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RETORYCZNEGO 

                                                    „Wiem, co mówię” 

I.  Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku              

-Kamiennej. 

2.Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki 

uczestnictwa. 

3.Celem konkursu jest: 

 przygotowanie do wystąpień publicznych, 

 popularyzowanie poprawnej polszczyzny, 

 rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz sprawności językowej, 

 budzenie zainteresowań historią, kulturą, naturą, sprawami społecznymi, 

 kształcenie postaw społecznych i obywatelskich, 

 rozwijanie i promowanie talentów. 

II. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie 

autorskich przemówień dotyczących aktualnych problemów współczesnego 

świata. 

Temat tegorocznego konkursu to: 

Pandemia smutku - oblicza depresji we współczesnym świecie. 

III. Założenia organizacyjne 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII. 

2.Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jedno przemówienie. 

3.Uczestnicy prezentują swoje przemówienie w ciągu 4-6 minut. 

4.Przemówienie, musi zostać nagrane, a następnie przesłane na adres mailowy: 

kbuczek@prywatnaszkola.edu.pl. 

IV. Kryteria oceniania: 

mailto:kbuczek@prywatnaszkola.edu.pl


1. Komisja będzie oceniać przemówienia według następujących kryteriów: 

Numer 
kryterium 

Kryteria 
Liczba 

punktów 

1. Zgodność przemówienia z tematem 0-1p. 
2. Wstęp-apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu 

wystąpienia, określenie celu przemówienia 
0-1p. 

3. Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji 
ucznia 

0-1p. 

4. Zakończenie -np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, 
sentencja, odpowiedni cytat 

0-1p. 

5. Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących 
czasu i miejsca, w którym wygłaszane jest 
przemówienie (np. pamiętny dzień, niezwykła 
chwila, wyjątkowy czas) 

0-1p. 

6. Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy 
(np. mili goście, szanowni państwo, panie i 
panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i koledzy) 

0-1p. 

7. Występowanie słów wyrażających stosunek do 
własnej wypowiedzi (np. mam zaszczyt, jestem 
wzruszony, przypadł mi miły obowiązek) 

0-1p. 

8. Spójność wypowiedzi 0-1p. 

9. Logiczność wypowiedzi 0-1p. 
10. Poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy) 0-1p. 

11. Funkcjonalność stylu wypowiedzi-styl dostosowany 
do audytorium, sugestywność, jasność, rzeczowość, 
zrozumiałość wypowiedzi 

0-1p. 

12. Płynność wypowiedzi (odpowiednie tempo 
mówienia) 

0-1p. 

13. Wyraźne mówienie (uczeń jest słyszany                           
i rozumiany) 

0-1p. 

14. Wyraziste mówienie (odpowiednie akcentowanie 
najważniejszych miejsc wystąpienia, modulacja 
głosu, pauzy, unikanie monotonii) 

0-1p. 

15. Odpowiednie gesty, mimika, postawa 
przemawiającego (nie rozpraszają słuchaczy, 
podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, 
służą utrzymaniu kontaktu ze słuchającymi) 

0-1p. 

16. Przestrzeganie limitu czasu ( czas wystąpienia 
wynosi od 4-6 minut; nieznaczne przekroczenie 

0-2p. 



czasu (-1p.), większe niż dwie minuty (-2p.) 
17. Ogólne wrażenie 0-3p. 

 

V. Zasady pracy Jury 

1.Przemówienia zostaną ocenione przez Jury w składzie powołanym przez 

Organizatorów. 

2.Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 

3.Każdy z członków Jury ma do dyspozycji kryteria oceniania w skali od 0-20 

punktów. 

4.Suma punktów przyznana przez wszystkich członków Jury podzielona przez 

ich liczbę stanowi ocenę poszczególnych uczestników. 

5.Konkurs wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

W razie równej ilości punktów zdobytych przez uczestników o wygranej w 

Konkursie decyduje Komisja. 

6.Decyzję o wyniku ogłasza Komisja. 

7.Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

VI. Nagrody  

1.Organizatorzy nagrodzą laureata i  finalistów dyplomami oraz nagrodami 

rzeczowymi. 

2. Zwycięzca konkursu na najlepszego szkolnego mówcę, zostanie 

uhonorowany tytułem Mistrz słowa 2021. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Nagrane przemówienia na Szkolny Konkurs Retoryczny Wiem, co mówię 

należy przesyłać w terminie od 10-24 marca. 

2. Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować drogą mailową 

do koordynatora konkursu Katarzyny Włodarczyk-Buczek. 

VIII. Załączniki  - Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu. 

 


