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Informacje ogólne 

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 
to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim 

skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych 
oraz ich rodziców. 

 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany 

w trzech kategoriach: 

klasy 1-4 szkół podstawowych 

5-8 szkół podstawowych. 

 

Głównymi celami konkursu są kształtowanie 
kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży, 
promocja czytelnictwa oraz integracja 
międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie 
literatury budzącej więzi rodzinnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TERMINY : 

 

• Etap pierwszy do 13 marca 2020 r. – uczniowie zdobywają sprawności czytelnicze 

poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych (testy do odbioru w 

bibliotece, lista książek zostanie podana przez bibliotekarza) – w tym etapie biorą 

udział wszyscy uczniowie klas I – IV oraz uczniowie klas piątych i szóstych biorący 

udział w „Maratonie czytelniczym”; 

• Etap drugi (test kwalifikacyjny) 

a/ do 14 lutego 2020 r. – podanie uczestnikom tytułów książek wybranych do testu 

kwalifikacyjnego 

b/ od 16 – 27 marca 2020 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego (termin 

zostanie podany 7 dni wcześniej przed ustaloną datą testu); 

c/ do 31 marca 2020 r – ogłoszenie wyników i zgłoszenie uczestników do etapu 

trzeciego. 

• Etap trzeci (powiatowy) 

a/ 28 kwietnia 2020 r. – test drużynowy 

b/ do 9 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników przez Koordynatora Powiatowego i 

wręczenie nagród i dyplomów dla aktywnych uczestników projektu. 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www. wielka liga czytelników . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wielka/


 

 

LISTA KSIĄŻEK KL. I – IV 
 

1. Kopciuszek - Hanna Januszewska 

2. Jak Wojtek został strażakiem – Czesław Janczarski 

3. Pilot i ja – Adam Bahdaj 

4. Anaruk, chłopiec z Grenlandii – Czesław Centkiewicz 

5. Dziecię elfów – Hans Christian Andersen 

6. Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa 

7. Detektyw Pozytywka – Grzegorz Kasdepke 

8. O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski 

9. Kubuś Puchatek – Alan Alexander Milne 

10. Kukuryku na ręczniku – Maria Kownacka 

11. Królewna – Roksana Jędrzejewska-Wróbel 

12. Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren 

13. Kapelusz Pani Wrony – Danuta Parlak 
 

 

Dzieci czytają książki samodzielnie lub z rodzicami, rozwiązują testy lub wykonują pracę 

plastyczną do utworu. Zbierają sprawności i ich wyniki zapisywane są na platformie 

internetowej. 

 

 

 

LISTA KSIĄŻEK KL. V – VIII 
 

1. Tajemniczy ogród -  F.H.Burnett 

2. Mikołajek – J.J.Sempe 

3. Akademia Pana Kleksa – Jan Brzechwa 

4. Chłopcy z Placu Broni – Ferenc Molnar 

5. Pinokio – Carlo Collodi 

6. Spotkanie nad morzem – Jadwiga Korczakowska 

7. Mały Książę – de Saint-Exupery 

8. Która to Malala? – Renata Piątkowska 

9. Ania z Zielonego Wzgórza – L.M.Montgomery 

10. Kajko i Kokosz. Szkoła latania – Janus Christa 
 

Dzieci czytają książki samodzielnie, rozwiązują testy. Za każdą przeczytaną książkę uczeń 

otrzymuje sprawność czytelniczą i jego wynik zostaje zapisany na stronę, której 

administratorem jest Koordynator szkolny akcji – Marta Formas (bibliotekarz). 

 

 

 

3,2,1 – start – zaczynamy i czytamy !!! 


