REGULAMIN KONKURSU Miesiąc z…
1. Konkurs Miesiąc z… potrwa od 10 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.
2. Uczestnik udziela pisemnej odpowiedzi na zestaw 10 pytań miesiąca. Pytania dotyczą
postaci, książki, problemu podanego w nagłówku zabawy.
3. Odpowiedzi

na

kartce

formatu

konkursmiesiac@gmail.com lub

A4

dostarczyć

należy

przesłać

elektronicznie:

osobiście do opiekuna konkursu

–

p. A. Stolarczyk. Zgłoszenia się przyjmowane do końca każdego miesiąca.
4. Ocenie podlega poprawność merytoryczna i językowa. Należy odpowiadać pełnym
zdaniem.
5. Odpowiedzi nie będą przyjmowane po terminie.
6. Do konkursu można przystąpić w dowolnym miesiącu jego trwania (wrzesień – czerwiec).
7. Wraz z początkiem kolejnego miesiąca zostanie opublikowana lista rankingowa
z bieżącą punktacją.
8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu.
PAŹDZIERNIK
Miesiąc z… noblistami
1. Dokąd podróżował Henryk Sienkiewicz, laureat Nagrody Nobla z 1905 r.? Proszę wskazać trzy
kraje.
2. Proszę podać formę podstawową nazwiska panieńskiego Jagny, bohaterki Chłopów – powieści
nagrodzonej w 1924 r. (1p.)
3. O jakiej drodze opowiada osoba mówiąca w wierszu Czesława Miłosza (nagroda z 1980 r.) o takim
właśnie tytule (Droga)? (1p.)
4. Proszę rozpoznać fragment utworu Wisławy Szymborskiej, noblistki z 1996 r.:
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
(1p.)

5. Proszę podać tytuł powieści Olgi Tokarczyk (Nobel za 2018 r.), na kanwie której Agnieszka
Holland wyreżyserowała Pokot. (1p.)
6. W którym roku przyznano pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury? (1p.)
7. Pablo Neruda otrzymał Nobla za „poezję, która z nadzwyczajną siłą wyrażała los całego
kontynentu” – proszę wskazać ten kontynent. (1p)
8. Co uniemożliwiło przyznanie literackiego Nobla na przestrzeni lat? Proszę podać rok
i przyczynę. (2p.)
9. Czy noblistą został piosenkarz? Jeśli tak, to proszę podać polskie tłumaczenie tytułu jego utworu.
(1p.)
10. Proszę podać imię, nazwisko oraz obywatelstwo tegorocznego zdobywcy Nobla
w dziedzinie literatury. (2p.)

