
Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu organizuje   

IV Małopolski  Konkurs na Recenzję Teatralną 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych 
 z oddziałami gimnazjalnymi 

 
 
 
 

PATRONAT HONOROWY 
 

Starosta Powiatu Olkuskiego 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

 
 
 

Regulamin konkursu 
 

Cele konkursu: 

 Podkreślenie roli teatru w rozwoju życia kulturalnego jednostki i środowiska 

 Aktywizowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w kulturze teatralnej 

 Wzbogacenie wiedzy o teatrze 

 Kształcenie na lekcjach umiejętności dyskutowania w oparciu o sztuki 

teatralne 

 Kształtowanie hierarchii wartości na podstawie obejrzanych spektakli 

teatralnych 

 Doskonalenie umiejętności pisania recenzji 

 
 
Zasady organizacyjno-regulaminowe 
 

 Do konkursu mogą przystąpić: uczniowie szkól ponadgimnazjalnych, uczniowie 
VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. 
 

 Konkurs obejmuje spektakle teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji, 
obejrzane w okresie od 1 marca 2018r. do 11 lutego 2019r.  

 

 Konkurs ma charakter dwustopniowy: 
 
I etap konkursu realizują nauczyciele w szkołach gimnazjalnych  
ponadgimnazjalnych i podstawowych. Ich zadanie polega na obejrzeniu  
z młodzieżą sztuki teatralnej, przeprowadzeniu dyskusji o spektaklu, 
przybliżeniu cech gatunkowych recenzji oraz zmobilizowaniu uczniów do 
napisania pracy w formie recenzji teatralnej. Następnie opiekunowie dokonują 
wyboru dwóch najlepszych recenzji uczniowskich z danej klasy i przesyłają je 
na drugi etap konkursu. 
 



W II etapie recenzje uczniów ocenia jury, kierując się następującymi 
kryteriami: 
* Analiza treści sztuki (wydobycie przesłania spektaklu) 
* Jakość interpretacyjna inscenizacji (koncepcja twórcza reżysera) 
* Analiza kreacji aktorskich (psychologia postaci) 
* Funkcja scenografii (dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci, 

oświetlenie) 
* Rola opracowania muzycznego 
* Kompozycja recenzji (Praca nie powinna być szablonowa, linearna wg 

powyższych kryteriów. Ważne jest natomiast funkcjonalne omówienie i 
zespolenie analizowanych znaków teatralnych oraz zawartości wszystkich 
elementów). 

* Jury weźmie również pod uwagę wiedzę teoretyczną ucznia dotyczącą 
teatru i dramatu, a także walory literackie pracy (np. trafność tytułu, 
bogactwo języka, osobistą wrażliwość autora). 

 

 Nauczyciele – opiekunowie uczniów składają pracę w kopercie z dopiskiem 
„Konkurs na Recenzję Teatralną” w dwóch egzemplarzach wydruku 
komputerowego (maksymalna objętość recenzji to 3 stronice, czcionka Times 
New Roman, interlinia proporcjonalna).  
Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. 
 

 Prace należy złożyć w terminie do 1 marca 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia 
Teatralno-Literackiego w Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu,  
ul. F. Nullo 32, tel. (32) 643-06-92 – w sekretariacie szkoły lub w Bibliotece 
Pedagogicznej w Olkuszu, ul. Kazimierza Wielkiego 43, tel. (32) 643-13-84. 

 

 Nie ma wglądu do recenzji. Nie zwracamy prac konkursowych. 
 

 Podsumowanie konkursu w formie seminarium odbędzie się na uroczystej gali 
organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w siedzibie 
Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana  
w Olkuszu, ul. F. Nullo 32. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy,  
a ich opiekunowie dyplomy- podziękowania. 
 
 

 
 
 
 


