
 

 

 

 

 

 

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2022/2023 

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich 

 

REGULAMIN 

§ 1 

Wielki Maraton Czytelniczy 2022/2023 jest ogólnopolskim konkursem 

przeznaczonym dla klas 2-8 szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. 

Uczniowie zmagają się w czterech grupach wiekowych: 

„Spotkacie nowych przyjaciół"– klasy 2-3 szkół podstawowych 

„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca"– klasy 4-6 szkół podstawowych 

„W lustrze książki"– klasy 7-8 szkół podstawowych 

„Na literackim szlaku"–szkoły ponadpodstawowe 

 
§ 2 

Organizatorzy konkursu: 

1.  Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku, ul. Srebrniki 10,80-282 Gdańsk 

2.  Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, ul. Batorego 26, 80-251 Gdańsk 

3. I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w  

Gdańsku ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk 



4. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 

Gdańsk 

Wymienione wyżej instytucje będą zwane dalej Organizatorami. W ich imieniu 

działają Ogólnopolscy Koordynatorzy WMC dla poszczególnych grup wiekowych: 

1.Klasy 2-3 SP „Spotkacie nowych przyjaciół"– p. Małgorzata Niechwiedowicz  

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku, tel. 503 727 597;  

e-mail: spotkacienowychprzyjaciol@wbpg.org.pl  

 
2.Klasy 4-6 SP „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca"– p. Agata Markiewicz-Babło 

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, tel. (58) 341 23 63  

e-mail: maratonczytelniczy4-6@ZSS1.edu.gdansk.pl 

 

3.Klasy 7-8 SP„W lustrze książki" – p. Ewa Niechwiedowicz  

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku, tel. (58) 552 43 61;  

e-mail: WMCwlustrzeksiazki@polanki11.edu.pl 

 
4. Szkoły ponadpodstawowe „Na literackim szlaku" – p. Mirela Makurat, Wojewódzka 

i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, tel. (58) 301 03 62; e-mail: 

naliterackimszlaku@wbpg.org.pl 

 

Wymienione wyżej adresy mailowe i telefony są zastrzeżone dla Szkolnych 

Opiekunów WMC.  

Ogólnopolscy Koordynatorzy WMC są Współadministratorami danych osobowych 

uczestników i ich opiekunów prawnych oraz Szkolnych Opiekunów WMC (patrz §14 

Regulaminu). 

§ 3 

Uwagi ogólne: 

1. Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez 

nauczycielki języka polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło, Małgorzatę 

Niechwiedowicz, Ewę Niechwiedowicz  oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka i był 

adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, 

czytanie wzbogaca". Od 2011 roku mogli oni kontynuować udział w WMC dla 

Gimnazjalistów „W lustrze książki", który obecnie skierowany jest do uczniów klas 7- 

8 SP. W 2012 r. do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie 

nowych przyjaciół" zaproszono klasy 2-3 szkoły podstawowej, a w 2015 roku do 
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Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod hasłem „Na literackim szlaku" dołączyli 

uczniowie szkół średnich.  

2. Przez minione trzynaście lat w WMC wzięło udział 63 665 uczniów, którzy 

przeczytali 299 książek (klasyka polska i światowa oraz najnowsze bestsellery). 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie nadal mogą brać udział w Maratonie, w 

edycjach dla czterech grup wiekowych. 

§ 4 

Cele konkursu: 

1.Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura 

popularnonaukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura 

faktu). 

2.Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

3.Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego 

ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury. 

 
§ 5 

Terminarz:  

1.We wrześniu 2022 r. szkoły otrzymają pełne informacje na temat konkursu: 

a) Regulamin WMC zawierający alfabetyczny spis wszystkich lektur konkursowych 

b) Formularz Zgłoszenia Szkoły do konkursu 

c) Tytuł pierwszej pozycji konkursowej 

d) Formularz Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Informacje te będą dostępne na stronach www Organizatorów oraz przesyłane 

mailem wszystkim zainteresowanym szkołom. 

 

2. Do 19 września 2022 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. W ich 

imieniu działają nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opiekunów 

WMC. Przesyłają oni wypełniony Formularz Zgłoszenia do Ogólnopolskich 

Koordynatorów WMC, na odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych adresy 

e-mail, wymienione w punkcie 2 Regulaminu. 

3. Szkolni Opiekunowie otrzymają od Koordynatorów Ogólnopolskich pocztą 

elektroniczną: instrukcję logowania oraz KOD DOSTĘPU do aplikacji webowej (do 



odpowiednio zdefiniowanych poziomów WMC), do której będą musieli wprowadzić 

dane szkoły oraz nazwiska zgłaszanych uczniów.  

4. Szkolni Opiekunowie otrzymają też Formularze Zgody na przetwarzanie danych  

osobowych, które powinny być wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych 

uczestników konkursu. W trakcie trwania Maratonu zgody są przechowywane w 

szkołach wraz z wypełnionymi testami. 

UWAGA! Testy i klucze odpowiedzi będą umieszczane do pobrania z aplikacji po 

zalogowaniu do niej. Natomiast bieżące informacje (w tym o następnej lekturze) oraz 

komunikaty będą rozsyłane wyłącznie na adresy wprowadzone do aplikacji webowej 

(Tabeli Wyników). 

5.Testy będą umieszczane w aplikacji do pobrania w terminach wskazanych w 

poniższej tabeli. Wyniki testów należy wprowadzić w terminach podanych w Tabeli: 

Lp. Data rozesłania testu Ostateczny termin wprowadzania wyników 

1 Test 1. – 17 X 2022 22 X 2022 

2 Test 2. – 14 XI 2022 19 XI 2022 

3 Test 3. – 14 XII 2022 21 XII 2022 

4 Test 4. – 9 I 2023 14 I 2023 

5 Test 5. – 6 II 2023 11 II 2023 

6 Test 6. – 6 III 2023 11 III 2023 

7 Test 7. – 5 IV 2023 17 IV 2023* 

*(Wyniki zsumowane po wszystkich etapach uwzględniające noty z testu 7). 

6. UWAGA! Szkolny Opiekun może się zwrócić do Koordynatora Ogólnopolskiego                                             

o przedłużenie terminu wprowadzenia wyników jedynie w poważnych, 

uzasadnionych przypadkach. 

7. Do 24 maja 2023 r. Komisja Konkursowa prześle Szkolnym Opiekunom WMC 

wstępne wyniki konkursowe w celu weryfikacji liczby punktów zdobytych przez 

uczniów oraz pisowni nazwisk.  

8. 31 maja 2023 r. Komisja Konkursowa ogłosi WYNIKI WMC 2022/2023, czyli 

protokoły z nazwiskami laureatów, finalistów i wyróżnionych oraz poda termin i 

miejsce uroczystej Gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2022/2023. 

9. Data 27 maja 2023 r. to ostateczny termin, po którego upływie nie będzie 

możliwości dokonywania zmian na listach nagrodzonych.  Wszelkie pomyłki 

obciążają Szkolnych Opiekunów WMC, którzy nie zgłosili we wcześniejszym terminie 

braku ucznia na liście nagrodzonych lub błędu w punktacji. 

10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 



 

§ 6 

 

1. Przebieg konkursu: na początku każdego miesiąca (od września do marca) 

nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy 

przeczytać. Tytuł nowej lektury zostanie podany też na stronach www 

Organizatorów. W terminach wskazanych w Regulaminie WMC Szkolni Opiekunowie 

WMC pobiorą z aplikacji testy sprawdzające znajomość treści oraz rozumienie 

problematyki lektury dla danej grupy wiekowej, klucze odpowiedzi do testów oraz 

informację o kolejnej lekturze. 

2. Napisane przez uczniów testy sprawdzają Szkolni Opiekunowie WMC wg klucza 

przygotowanego przez Organizatorów. 

3. Za każde z dziewiętnastu pierwszych zadań wykonanych poprawnie uczestnik 

otrzymuje po jednym punkcie (nie przyznaje się połowy punktu). Za dwudzieste 

zadanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. Za test można otrzymać 

maksymalnie 21 punktów. Łącznie w siedmiu etapach można uzyskać 147 punktów. 

4. W Maratonie „Na literackim szlaku” przewidziano tylko 6 lektur (zgodnie z §10 

punkt 5.4 Regulaminu), w związku z tym do zdobycia jest 126 punktów.  

5. Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu wprowadzają punkty uzyskane 

przez uczniów do Tabeli Wyników w aplikacji. Jeżeli do Maratonu przystąpi nowy 

uczeń, powinni wprowadzić jego nazwisko i uzyskane punkty. Jeśli któryś uczeń nie 

przystąpił do testu, przy jego nazwisku wprowadzamy 0 (zero) punktów.  

6. Szkoła może przystąpić do konkursu na każdym jego etapie, podobnie może to 

uczynić uczeń w swojej szkole. 

7. Po ostatnim teście z Tabeli Wyników w aplikacji automatycznie zostaną usunięte 

nazwiska uczniów, którzy nie przystąpili do żadnego testu (mają 0 punktów). 

 

§ 7 

 

Testy i klucze konkursowe: 

1. Testy do lektur i klucze odpowiedzi stanowią własność intelektualną 

Organizatorów WMC, służą jedynie do sprawdzania znajomości lektur uczestników 

Maratonu. Otrzymują je wyłącznie Szkolni Opiekunowie, którzy zgłosili swoje 



placówki do WMC. Udostępnianie testów oraz kluczy odpowiedzi osobom trzecim 

jest niedozwolone. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w treści testów oraz 

umieszczanie w nich dodatkowych wskazówek przez Opiekunów Szkolnych.  

2. W nadzwyczajnych okolicznościach (np.: ogłoszenie lockdownu, wprowadzenie 

nauki zdalnej bądź hybrydowej itp.) organizatorzy wprowadzą możliwość 

przeprowadzania testów on-line. W takim przypadku będą one musiały zostać 

przeprowadzone pod kontrolą Opiekuna Szkolnego (włączone kamera i mikrofon) w 

wyznaczonych terminach (zgodnych z § 5 Regulaminu WMC). Czas pisania testu nie 

może przekroczyć 45 minut. 

§ 8 

 

Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają Szkolni 

Opiekunowie WMC. 

§ 9 

 

Miejsce przeprowadzania: 

1. Szkoły zgłoszone do konkursu - pisanie testów. 

2Biblioteka Główna WiMBP - spotkania z pisarzami. 

3. Miejsce wyznaczone przez Organizatorów - Gala wręczenia nagród. 

 

 
§ 10 

 

Lektury konkursowe: 

1. Lista lektur jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie Ucznia                              

do Maratonu oznacza zgodę jego i jego Opiekuna Prawnego na zaproponowane                            

przez Organizatorów pozycje książkowe. 

2. Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom 

lektur. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lektury lub podania lektury 

alternatywnej w trakcie trwania konkursu. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wglądu w arkusze konkursowe w 

celu sprawdzenia zgodności przyznanych punktów z kluczem odpowiedzi oraz 



weryfikacji prac i protokołów, a także prawo do obserwowania przebiegu konkursu w 

poszczególnych placówkach. 

 
 
5. ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2022/2023 

5.1. Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych) 

1. Jan Bauer, Strasznowiłka i dzika zima 

2. Justyna Bednarek, Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują! 

3. Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei 

obrazów.  

4. Marta Milewska, Gucio, Łobuz i afera z kotami 

5. Grzegorz Kasdepke, Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę 

6. Maja Lunde, Śnieżna siostra 

7. Magdalena Witkiewicz, Banda z Burej. Tajemnica fałszywego Mikołaja  

 

 
5.2. Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół 

podstawowych): 

1. Justyna Bednarek, Dom numer pięć 

2. Ben Guterson, Hotel Winterhouse Tom 1 

3. Izabella Klebańska, Magiczne skrzypce 

4. Maria Konopnicka, O krasnoludkach i sierotce Marysi 

5. R. J. Palacio, Cudowny chłopak 

6. Katarzyna Ryrych, O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach 

podpodłogowych 

7. Agnieszka  Stelmaszyk, Mazurscy w podróży. Bunia kontra fakir 

 
5.3. W lustrze książki (uczniowie klas 7 –8 szkół podstawowych): 

1. Paweł Beręsewicz, Skandal w stolicy nudy 

2. John Flanagan, Drużyna. Wyrzutki 

3. Fabien Grolleau, Jérémie Royer, Audubon na skrzydłach świata 

4. Marcin Kozioł, Tajemnica przeklętej harfy 

5. Terry Pratchett Smoki na zamku Ukruszon i inne opowiadania 

6. Maria Rodziewiczówna, Lato leśnych ludzi 

7. Marcin Szczygielski, Teatr Niewidzialnych Dzieci 

 
5.4. Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych): 



1.  Ryszard Kapuściński Trzeci Rzym [w tegoż:] Imperium 

2. Aleksander Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza i inne opowiadania 

3. Terry Pratchett, Piekło pocztowe 

4. Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne 

5. Paweł Wakuła, Björn syn burzy 

6. Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt 

 
5.5. Lektury na wrzesień 2022 r.: 

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):  

Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei 

obrazów. 

 

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych): 

Agnieszka Stelmaszyk, Mazurscy w podróży. Bunia kontra fakir 

 

W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych): 

John Flanagan, Drużyna. Wyrzutki 

 

Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych): 

Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne 
 

§ 11 

 

Komisja Konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2022/2023: 

1. p. Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego, autorka testów 

konkursowych, współautorka formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia 

oraz imprez towarzyszących. 

2. p. Agata Markiewicz-Babło - nauczycielka języka polskiego i historii, inicjatorka 

konkursu, autorka testów konkursowych, współorganizatorka przedsięwzięcia i 

imprez towarzyszących oraz współautorka formuły konkursu. 

3. p. Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, 

współautorka formuły konkursu oraz współorganizatorka przedsięwzięcia i imprez 

towarzyszących. 

4. p. Mirela Makurat– pracownik WiMBP w Gdańsku, organizatorka spotkań z 

autorami, współorganizatorka konkursu i imprez towarzyszących. 



§ 12 

 

Nagrody w Wielkim Maratonie Czytelniczym 

1. Fundatorem nagród książkowych dla laureatów jest Miasto Gdańsk. 

2. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów, otrzymają tytuł Laureata lub 

Finalisty, zaś najlepszy uczeń ze szkoły, w której nikt nie zdobył takiego tytułu 

zdobędzie Wyróżnienie. Progi dla otrzymania tytułów Laureata i Finalisty wynikają z 

ilości sklasyfikowanych uczestników w poszczególnych grupach wiekowych oraz 

rozkładu punktów. 

3. Nagrody, które nie zostaną odebrane na Gali będą przekazywane 

przedstawicielom szkół w Bibliotece dla Dzieci WiMBP (Gdańsk, Targ Rakowy 5/6) 

na zasadach i w terminach określonych w Protokołach Końcowych oraz na stronach 

www Organizatorów. W przypadku ewentualnych obostrzeń pandemicznych i nie 

zorganizowania gali Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazywania 

wszystkich nagród w Bibliotece dla Dzieci WiMBP. 

4. Zasięg i skala przedsięwzięcia uniemożliwiają organizatorom wysyłanie nagród 

pocztą. 

5. Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatorów. 

 

§ 13 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 

WMC. Zmiany mogą być wprowadzone w formie Aneksu, który zostanie ogłoszony 

na stronach www Organizatorów oraz przesłany na adresy poczty elektronicznej 

Szkolnych Opiekunów WMC.  

§ 14 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 

KONKURSU I ICH OPIEKUNÓW 

1. Współadministratorami, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 

dalej RODO) są wszyscy Organizatorzy Konkursu wymienieni w § 2. Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie 

Państwo prawo kontaktować się z Inspektorami ochrony danych 

Współadministratorów. Informacje kontaktowe do Inspektorów znajdziecie Państwo 

na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie uczestnika do 

Wielkiego Maratonu Czytelniczego i udział w nim. Uczestnik podaje swoje dane 

osobowe w postaci imienia, nazwiska, szkoły i klasy, do której uczęszcza, a opiekun 

imię, nazwisko i szkołę. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz 

przekazania zwycięzcom nagród. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli 

Państwa zgody, wyrażonej przez świadome uczestnictwo w Konkursie. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

5. Państwa wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji Konkursu oraz 

działalności kulturalnej i edukacyjnej Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO t. udzielonej zgody, w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikacja wizerunku może nastąpić w 

mediach społecznościowych, na stronach www Współadministratorów, na tablicach 

informacyjnych w siedzibach Współadministratorów oraz na plakatach i ulotkach. 

Zgoda wyrażona jest w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć 

uczestnictwa w Wydarzeniu. Za takie działanie Współadministratorzy uznają m.in. 

obecność na Gali, pozowanie do zdjęć robionych przez organizatorów oraz zajęcie 

miejsca w oznaczonej strefie, z której zdjęcia mogą być publikowane lub oznaczenie 

osób, które takiej zgody nie wyrażają(w przypadku np. spotkań autorskich). 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody 

lub do końca września 2023 r. w celu ogłoszenia wyników konkursu na stronie 

internetowej Współadministratora i przekazania nagród. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia 

im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą 

usługi dla Współadministratorów. 



8. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

9. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na adres e-mail lub adres 

pocztowy Współadministratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 

 

 
§ 15 

Uwagi końcowe: 

1. Zgłoszenie udziału w Wielkim Maratonie Czytelniczym 2022/23 oznacza 

akceptację jego Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz 

przekazania nagród zwycięzcom. 

2.Szkolni Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania uczestników oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych z Regulaminem WMC. 

3.Indywidualne Zgody na udział ucznia w WMC 2022/23 oraz na przetwarzanie 

danych osobowych, podobnie jak wypełnione testy edycji 2022/2023 są zbierane i 

przechowywane przez Szkolnych Opiekunów WMC w ich placówkach do czasu 

cofnięcia zgody lub do 30 września 2023 roku w celu zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

4. Komisja Konkursowa nie wydaje dodatkowych zaświadczeń dla uczestników 

WMC. 

 

Gdańsk, dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

 

 


