
 „Kochać Ojczyznę, to miłować język 

Miłować język, to nie kalać go błędami” 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Polonistycznego 

„Z polszczyzną za pan brat” 

dla uczniów kl. II i III klas gimnazjalnych z terenu powiatu wielickiego 

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Niegowici 

(dawniej Gimnazjum w Niegowici) 

§ 1 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja języka polskiego jako części dziedzictwa kulturowego. 

2. Rozbudzanie zainteresowań kulturą języka ojczystego. 

3. Rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego. 

4. Promowanie uczniów językowo uzdolnionych. 

5. Poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej uczniów. 

6. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. 

7. Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy.  

8. Wyrabianie właściwego stosunku do mowy ojczystej, korzystanie z jej zasobów i 

bogactwa. 

§2 

 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

wielickiego. 

§3 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych wyłonieni w 

drodze eliminacji wewnątrzszkolnych, którzy uzyskali najlepszy wynik. 

2. Każda szkoła przeprowadza wewnętrzny konkurs na podstawie załączonego testu 

(Załącznik nr 1) lub przygotowanego przez polonistów swojej placówki. 

3. Do etapu powiatowego przechodzą z danej szkoły dwie osoby, które uzyskały 

najlepszy wynik w eliminacjach wewnątrzszkolnych. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów z danej placówki 

poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (Załącznik nr 2)  i przesłanie go 

pocztą na adres  organizatora: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II 



w Niegowici,  32-420 Gdów,  z dopiskiem: Konkurs  „Z polszczyzną za pan brat,  do 

dnia : 27.02.2018 r. lub na podane adresy e-mailowe organizatorów konkursu: 

renata122@poczta.onet.pl; 

Strela6@interia.pl; 

 

4. Uczestnicy w formie pisemnej wyrażają zgodę na udział w konkursie (Załącznik nr 3) 

 i przekazują organizatorowi w dniu konkursu, a także wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dla potrzeb promocji konkursu 

(zgoda znajduję się na karcie zgłoszenia). 

§4 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs  jest jednoetapowy. 

2. Konkurs odbędzie się 20.03.2018 r. o godz. 9.00    w Gimnazjum  w Niegowici.  

3. Czas trwania części konkursowej: test 45 minut. 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu. 

5. Wszystkie prace są kodowane. 

6. Podczas konkursu uczestnikom nie wolno korzystać  z żadnych pomocy naukowych, 

słowników, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, 

korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych. 

7. W przerwie: poczęstunek. 

§5 

Zakres treściowy 

1. Obowiązuje znajomość takich zagadnień jak: składnia zdania pojedynczego i 

złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka, interpunkcja. 

2. Konkurs składa się z części praktycznej: testu sprawdzającego znajomość zagadnień 

skupiających się na sprawności językowej uczniów.  

3. Zalecana lektura: A. Cegiełka, A. Markowski „Z polszczyzną za pan brat”, Iskry, 

Warszawa 1986; 

J. Miodek „Słownik ojczyzny polszczyzny” Europa; Słownik poprawnej polszczyzny, 

Słownik frazeologiczny. 

4. Wszystkie zadania uczniowie piszą indywidualnie. 

5. Zadania konkursowe przygotowuje komisja konkursowa. 

§6 

Zasady oceny 

1. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść 

uczestnika. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie całego wyrazu 
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błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie 

zaznaczone – należy je otoczyć kółkiem - również w poprawkach nie wolno stosować 

wielkich drukowanych liter. 

2. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu prac nie będzie można 

wyłonić zwycięzcy (ze względu na kilka prac o jednakowej liczbie punktów), komisja 

konkursowa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dogrywki. W tym celu 

uczniowie pisać będą nowy test.  

3. Zwycięzcą zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę punktów, ponadto 

przyznane zostaną nagrody za zdobycie miejsca II i III.  

§7 

Komisja konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez organizatora 

w składzie:   

                   przewodniczący:  mgr Małgorzata Dymek 

                   członkowie :  mgr Renata Bukowiec 

                                              mgr Grażyna Kowalska 

                                             mgr Elżbieta Strojna 

2. Do oceniania prac mogą być powołani opiekunowie uczestników konkursu. 

3. Komisja konkursowa czuwa nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu. 

4. Komisja konkursowa zajmuje się przygotowaniem zadań testowych, sprawdzaniem 

prac, ogłoszeniem listy nagrodzonych, rozstrzyganiem związanych z konkursem 

sporów. 

5. Wgląd do ocenianych prac mają opiekunowie uczestników wyłącznie w dniu 

konkursu. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: 

niegowic.edu.pl 

2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adresy e-mail:  

renata122@poczta.onet.pl; 

Strela6@interia.pl; 

g.kowalska2712@wp.pl 

 

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu. O 

ewentualnych zmianach opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni drogą 

e-mailową. 

4. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  
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Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIE 

DO POWIATOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO 

 „Z polszczyzną za pan brat” 

(prosimy o wypełnianie kart pismem drukowanym) 

 

Szkoła …….....................................................,Miejscowość ..................................................... 

1. Imię i nazwisko uczestnika.................................................................................................... 

2. Instytucja patronująca (adres z telefonem).......................................................................... 

 E-mail:………………………………………………………  

3. Imię i nazwisko : 

instruktora/opiekuna ............................................................................................. 

 tel. Kontaktowy/e-mail: ......................................... 

 

U w a g a: 

Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszenia. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu 

.........................................................                                                   .................................................... 

 podpis instruktora lub opiekuna                                                               podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, 

poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w 

celach promocji przedsięwzięcia. 

 

 

  

                                                                                   …………………………………………………….. 

                                                                                          data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 



                                                                                           Załącznik nr 3 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………………………... 

w  III Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Z polszczyzną za pan brat” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II   w Niegowici, jednocześnie oświadczam,                                     

że zapoznałam (-em) się z regulaminem i akceptuję jego warunki. 

 

 

                                                                                         ………………………………………………                                

                                                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

  



Protokół 

 przebiegu III Powiatowego Konkursu Polonistycznego 

 „Z polszczyzną za pan brat” 

 

III Powiatowy  Konkurs Polonistyczny „Z polszczyzną za pan brat” organizowany przez Szkołę 

Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II   w Niegowici 

odbył się ……………………………...…. 

W konkursie wzięło udział   ……. uczniów. 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………. 

Członkowie: 

1. ………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

Po sprawdzeniu prac przyznała  III miejsca następującym uczniom: 

I miejsce –………………………………………………………………. 

II miejsce-………………………………………………………………. 

III miejsce-……………………………………………………………… 


