REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
JĘZYKA POLSKIEGO
Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Szkolnego Konkursu Języka
Polskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs organizowany jest przez Szkolną Komisję Konkursową w składzie:
a/ Agata Pruchnik
b/ Romana Musioł
c/ Mirosława Olszak
2.Adresaci konkursu: konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-6 ( nauczyciel języka
polskiego ma prawo zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników)
3.Termin konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2017 roku.
4.Forma konkursu: praca indywidualna
I. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie składają komisji pracę napisaną samodzielnie
w domu, w określonej formie i na podany temat.
II. Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych oraz krótkiej
formy wypowiedzi.
II. CELE KONKURSU
1. Promowanie uczniów językowo uzdolnionych.
2. Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej.
3. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej.
4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
5. Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych:
a. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji;
b. analizy i interpretacji tekstów kultury;

c. tworzenia różnych form wypowiedzi.
6. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
7. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.
III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i
leksyka, zasady ortografii, interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie w różnych
formach wypowiedzi pisemnych.
2. Umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury.
3. Świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie.
Wymagania są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego.
IV. ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU
a) Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test jednocześnie, w czasie określonym
przez autorów testu, nie dłuższym niż 60 minut.
b) Za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń może otrzymać maksymalną liczbę 45
punktów.
c) Zwycięzcą konkursu jest uczeń, który uzyskał największą liczbę punktów za pracę
pisemną i test.
d) Zwycięzca otrzyma tytuł „Mistrza Języka Polskiego” ( dyplom i nagroda książkowa).
e) W przypadku problemu z wyłonieniem najlepszego ucznia ( taka sama liczba
punktów u kilku uczniów) Szkolna Komisja Konkursowa przewiduje dogrywkę.
f) Szkolna Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu konkursu sporządza protokół
(załącznik do regulaminu).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin konkursu dostępny jest u organizatorów oraz na stronie internetowej szkoły.
2.Przystapienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
3. Organizatorzy konkursu udzielają dodatkowych informacji , które nie zostały określone w
Regulaminie

Romana Musioł, Mirosława Olszak, Agata Pruchnik
Miejska Górka, 16 stycznia 2017 roku

Praca pisemna
1. Temat
To była wspaniała zabawa. W formie opowiadania z dialogiem przedstaw
wydarzenia z urodzinowego przyjęcia u koleżanki / kolegi. Twoja praca musi być
napisana na kartce A4 i powinna obejmować minimum 1 stronę. Pracę należy
oddać do dnia 15.02.2017 roku.
2. Test do napisania w dniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 13:00 w sali nr 8

