
WOJEWÓDZKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

EDYCJA 2021/2022

Niezbędnik informacyjny dla Koordynatora Placówki



INFORMACJE OGÓLNE

1. Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów klas 1–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:

a) przedszkola i szkoły specjalne;

b) klasy 1–3 szkół podstawowych;

c) klasy 4–6 szkół podstawowych

d) klasy 7–8 szkół podstawowych.

4. Strona internetowa z aktualnymi informacjami o konkursie:

https://pbw.katowice.pl/index.php/1130-wojewodzki-konkurs-wielka-liga-czytelnikow-2021

https://pbw.katowice.pl/index.php/1130-wojewodzki-konkurs-wielka-liga-czytelnikow-2021


ZGŁOSZENIE PLACÓWKI DO KONKURSU

1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły specjalne i szkoły podstawowe oraz

biblioteki publiczne z województwa śląskiego. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu

dowolną liczbę swoich filii.

2. Placówki zgłaszają do konkursu swoich przedstawicieli (od 1 do 3), zwanych Koordynatorami

Placówki. Z jednej placówki przyjmowane jest tylko jedno zgłoszenie.

3. Koordynatorzy Placówki wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej

projektu.



4. Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy Koordynator

Placówki przesyła na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego do 31 grudnia 2021 r.

5. Na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego Koordynator Powiatowy wpisuje do projektu

placówkę (przedszkole, szkołę, bibliotekę publiczną).

6. Każdy Koordynator Placówki zarejestrowanej przez Koordynatora Powiatowego otrzymuje wiadomość

e-mail z dostępem do konta internetowego, znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga

Czytelników. Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz

materiały dotyczące konkursu. Koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników

ze swojej placówki na platformie projektu.

https://wielkaliga.hostingasp.pl/#!/login

https://wielkaliga.hostingasp.pl/#!/login


Ważne!

Laureaci etapu szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego, mogą uzyskać wpis o udziale 

w konkursie na świadectwie szkolnym. 

Jednak aby było to możliwe, dyrektor szkoły musi wpisać w ankiecie 

przesłanej przez Kuratorium Oświaty pełną i prawidłową nazwę konkursu 

tj. :

Wojewódzki Konkurs "Wielka Liga Czytelników". Edycja 2021/2022



ZGŁOSZENIA DO KONKURSU – UCZESTNICY

1. Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół specjalnych, którzy chcą wziąć

udział w konkursie zgłaszają się do koordynatora swojej placówki lub do biblioteki publicznej biorącej

udział w projekcie.

2. Uczestnicy rejestrowani są do konkursu przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału

w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika

konkursu, podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia.

3. Każdy Uczestnik zarejestrowany przez Koordynatora Placówki otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem

do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników. Na koncie

tym będą umieszczone wyniki uczestnika, wprowadzane przez Koordynatora.



ZADANIA KOORDYNATORA PLACÓWKI – SZKOŁY PODSTAWOWE 

1. Zapoznanie się z regulaminem.

2. Uzgodnienie z dyrektorem i gronem pedagogicznym placówki udziału w projekcie oraz ustalenie zasad współpracy.

3. Wypełnienie zgłoszenia i przesłanie jego skanu na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego. Lista

koordynatorów dostępna jest na stronie projektu.

4. Promocja projektu na terenie placówki. Plakaty do pobrania dostępne są na platformie WLC w magazynie plików.

5. Przyjmowanie zgłoszeń od uczestników. Zgłoszenie składa się z karty zgłoszeniowej oraz zgody

na przetwarzanie danych. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu

e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika – dla każdego uczestnika osobny adres e-mail.

6. Rejestrowanie zgłoszeń uczestników na platformie Wielkiej Ligi Czytelników.



7. Dokonanie wyboru książek konkursowych do etapu pierwszego. Lista książek konkursowych jest

dostępna na stronie projektu. Koordynator Placówki dokonuje ostatecznego wyboru książek po

zalogowaniu się na swoje konto na platformie WLC, w zakładce Formularze. Wybiera od 5 do

20 pozycji w każdej kategorii wiekowej. Wybrane tytuły obowiązują w danej placówce.

Po zatwierdzeniu wyboru książek w systemie zmiany tytułów są niemożliwe.

8. Upowszechnienie listy wybranych książek konkursowych w swojej placówce.

9. Pobranie plików z formularzami konkursowymi.

10. Wydawanie uczestnikom papierowej wersji formularzy konkursowych.



11. Sprawdzanie wypełnionych przez uczestników formularzy.

12. Systematyczne uzupełnianie punktacji uczestników na platformie WLC.

13. Podsumowanie etapu pierwszego.

14. Przygotowanie i przeprowadzenie etapu drugiego – testu kwalifikacyjnego.

15. Zgłoszenie uczestników do etapu trzeciego – finału powiatowego.

16. Wspieranie uczniów w przygotowaniach do kolejnych etapów.



PRZEBIEG KONKURSU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Konkurs przebiega w czterech etapach:

1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach
podstawowych i bibliotekach publicznych;

2. Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach
publicznych;

3. Etap trzeci (powiatowy) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówkach
wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych lub test indywidualny online.

4. Etap czwarty (wojewódzki) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówce
wyznaczonej przez KoordynatoraWojewódzkiego lub test indywidualny online.



KALENDARZ ETAPÓW

1. Zgłoszenia do konkursu: od 18 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2. Etap pierwszy: 18 października 2021 r. – 7 lutego 2022 r. – indywidualne zdobywanie sprawności

czytelniczych poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych.



3. Etap drugi (test kwalifikacyjny)

a) do 15 stycznia 2022 r. – podanie uczestnikom przez Koordynatora Placówki

tytułów książek wybranych do testu kwalifikacyjnego;

b) od 15 lutego 2022 r. – udostępnienie Koordynatorom Placówek testu

kwalifikacyjnego do trzech kategorii wiekowych;

c) od 28 lutego do 11 marca 2022 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

Termin ustala Koordynator Placówki i podaje do wiadomości uczestników na co

najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem testu;

d) do 31 marca 2022 r.:

✓ ogłoszenie wyników przez Koordynatora Placówki;

✓ zgłoszenie Koordynatorowi Powiatowemu uczestników do etapu trzeciego

(zwycięzców etapu drugiego).



4. Etap trzeci (powiatowy)

a) 7 kwietnia 2022 r. – test drużynowy lub indywidualny online;

b) do 30 kwietnia 2022 r.:

✓ ogłoszenie wyników przez Koordynatora Powiatowego;

✓ zgłoszenie Koordynatorowi Wojewódzkiemu uczestników do etapu czwartego

(zwycięzców etapu trzeciego).



5. Etap czwarty (wojewódzki)

a) 11 maja 2022 r. – test drużynowy lub indywidualny online;

b) do 24 maja 2022 r.: ogłoszenie wyników na platformie WLC oraz na

stronie internetowej KoordynatoraWojewódzkiego.



SZCZEGÓŁY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

1. Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze.

▪ Etap pierwszy rozpoczyna się 18 października 2021 r. i trwa do 7 lutego 2022 r.

▪ Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony

internetowej konkursu. Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje

Koordynatorowi Placówki.

▪ Koordynator wpisuje uczestników na platformęWLC.



▪ Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie

książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz

rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba

sprawności do zdobycia – 5.

▪ Organizatorzy WLC udostępniają Koordynatorom Placówek elektroniczną

wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie

książek.

▪ Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu

Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki

lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią

książki.



▪ Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać

maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów.

Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.

▪ Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.

▪ Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie

i wypełniać testy do innych książek.

▪ Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie

powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych,

czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych

czytelników na właściwy tokmyślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w

rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu

testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.



▪ Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 7 lutego 2022 r.

▪ Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:

✓ zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;

✓ napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki;

▪ W kolejnym etapie konkursu – teście kwalifikacyjnymmogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy

zdobędą komplet 5 sprawności.

▪ Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla

uczestników etapu pierwszego. Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki. Dyplom Znakomitego

Czytelnika otrzymają uczestnicy, którzy zdobyli komplet 5 sprawności.



ETAP DRUGI KONKURSU – TEST KWALIFIKACYJNY

▪ Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.

Datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ustala Koordynator Placówki.

▪ Etap odbywa się w szkole bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury. Dopuszcza się też

możliwość przeprowadzenia testu online.

▪ Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.

▪ Koordynator Placówki do 15 stycznia 2022 r. podaje uczestnikom konkursu tytuły wybranych książek do

testu kwalifikacyjnego.

▪ Koordynator Placówki albo wykorzysta proponowany przez organizatora test, albo opracuje własny test

kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki (osobno do każdej kategorii klasowej).



▪ Placówki (szkoły) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po

trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, 4-6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście

kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.

▪ W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator

Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).

▪ Uczestników zakwalifikowanych do etapu trzeciego – powiatowego należy zgłosić Koordynatorowi

Powiatowemu do 31 marca 2022 r.

▪ Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów

dla uczestników etapu pierwszego i drugiego.

▪ Uczestnicy etapu drugiego otrzymają dyplomy od Koordynatora Placówki. Przyznane zostaną

następujące tytuły:

✓ Dyplom Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkoły/Biblioteki;

✓ Dyplom uczestnika II etapu Wielkiej Ligi Czytelników.



ETAP TRZECI (POWIATOWY) – TEST POWIATOWY (DRUŻYNOWY LUB INDYWIDUALNY ONLINE)

▪ Termin etapu powiatowego: 7 kwietnia 2022 r.

▪ Szczegółowe warunki przebiegu etapu powiatowego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia

etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.

▪ Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Powiatowego. W zależności od sytuacji

epidemicznej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu online.

▪ W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się

do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten

należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu najpóźniej w dniu testu etapu powiatowego.



▪ Przyznane zostaną następujące tytuły:

✓ Za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100%

punktów w teście finałowym;

✓ Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89%

punktów w teście finałowym;

✓ Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do

79% punktów w teście finałowym;

▪ Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy.



ETAP CZWARTY (WOJEWÓDZKI) – TEST WOJEWÓDZKI (DRUŻYNOWY LUB INDYWIDUALNY ONLINE)

▪ Termin etapu wojewódzkiego: 11 maja 2022 r.

▪ Szczegółowe warunki przebiegu etapu wojewódzkiego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia

etapu wojewódzkiegoWielkiej Ligi Czytelników.

▪ Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Wojewódzkiego. Dopuszcza

się też możliwość przeprowadzenia testu online.

▪ W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się

do etapu wojewódzkiego,może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten

należy zgłosić Koordynatorowi Wojewódzkiemu najpóźniej w dniu testu etapu wojewódzkiego.



▪ Przyznane zostaną następujące tytuły:

✓ Za zajęcie I miejsca – Mistrz Województwa – dla uczestników, którzy

zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;

✓ Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Województwa – dla uczestników,

którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym;

✓ Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Województwa – dla uczestników,

którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym;

▪ Uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy.



KSIĄŻKI PÓŁFINAŁOWE I FINAŁOWE



KLASY 1-3  - PÓŁFINAŁ

Tomasz Smojlik,  Ambaras

Wyd. Agora, 2018



KLASY 1-3  - FINAŁ

Barbara Kosmowska, Niezłe ziółko

Wyd. Literatura, 2021



KLASY 4-6 - PÓŁFINAŁ

Agnieszka Stelmaszczyk, Mazurscy w podróży - Bunia

kontra fakir

Grupa Wydawnicza Foksal, 2021



KLASY 4-6  - FINAŁ

Paweł Beręsewicz, Więcej niż klub

Wyd. Literatura, 2020



KLASY 7-8 - PÓŁFINAŁ

Ariadna Piepiórka, Szmaragdowa Ważka

Wyd. Skrzat, 2021



KLASY 7-8 - FINAŁ

Marcin Szczygielski, Weronika i zombie

Wyd. Latarnik, 2018



INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU
„PALCÓWKA AKTYWNIE PROMUJĄCA CZYTELNICTWO”

ROK SZKOLNY 2021/2022

Strona internetowa:

https://katowice.wielkaliga.pl/certyfikat.html

https://katowice.wielkaliga.pl/certyfikat.html


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE I RYWALIZACJI

Oprac. Elżbieta Koryczan

PBW w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej


