„Kto pozna dobrze budowę swojego języka,
ten płynniej i lepiej potrafi wyrazić swe myśli słowem i pismem”.

Zenon Klemensiewicz

Regulamin
III Powiatowego Konkursu Gramatycznego
,,Na językach”
Wstęp
Organizatorem III Powiatowego Konkursu Gramatycznego jest
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 67
05-120 Legionowo

Postanowienia ogólne
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu legionowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodych ludzi na bogactwo języka polskiego, umiejętności
wykorzystywania wiedzy oraz wymiana doświadczeń i promowanie młodych, zdolnych uczniów.

3.

Konkurs jest dwuetapowy: pierwszy etap - szkolny, drugi etap - powiatowy.

4.

Zakres wiedzy konkursu oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie
przedmiotu język polski ze szczególnym uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia i osiągnięć ucznia oraz szerszej wiedzy gramatycznej i leksykalno-frazeologicznej zdobytej samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela polonisty.

I etap szkolny
1.

Arkusz konkursu przygotowuje organizator, natomiast przeprowadza go komisja powołana przez
Dyrektora szkoły, która zgłosiła udział w konkursie.

2.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie organizatora.

3.

Szkoły biorące udział w konkursie, muszą przesłać zgłoszenie do dnia 17 listopada 2022r.

4.

Test etapu szkolnego zostanie przesłany do szkół, które zgłosiły swoich uczniów, najpóźniej do
6 grudnia (na podany w zgłoszeniu adres mailowy).

5.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 8 grudnia o godzinie 900.

6.

Celem etapu szkolnego jest wyłonienie trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować
szkołę w II etapie konkursu.
Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna według kryteriów ustalonych przez organizatora. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany do szkół na adres e-mail po zakończeniu etapu szkolnego, nie później jednak niż 7 dni od dnia konkursu.

8.

Komisja szkolna kwalifikuje do II etapu trzech uczniów, którzy otrzymają największą ilość punktów. Będą oni reprezentować swoją szkołę w dalszym etapie.
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9.

Z przeprowadzonych eliminacji należy sporządzić protokół (Załącznik 1) i przesłać na adres
pocztowy organizatora konkursu do dnia 16 grudnia 2022r.

II etap międzyszkolny (powiatowy)
1.

Etap powiatowy przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

2.

W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele języka polskiego ze szkół biorących udział w
konkursie. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

3.

Pytania przygotowuje organizator konkursu.

4.

Eliminacje II etapu konkursu odbędą się 27 kwietnia 2023r., o godzinie 900 w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

5.

Czas trwania II etapu wynosi 120 minut.

6.

Etap powiatowy będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część będzie miała formę testu (pytania zamknięte i otwarte). Druga składać się będzie z trzech zestawów pytań w formie quizów,
gier etc.

7.

Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja według kryteriów ustalonych przez organizatora konkursu.

8.

W przypadku wątpliwości decydujący głos należy do przewodniczącego komisji.

9.

Z przeprowadzonego konkursu będzie sporządzony protokół zbiorczy.

10.

Uczestnicy II etapu powinni zabrać ze sobą zgodę rodziców na udział w konkursie (Załącznik 2), legitymację szkolną, przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem) oraz
obuwie na zmianę.

11. Jury przyzna trzy nagrody główne. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) otrzymają ciekawe na-

grody oraz dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów podziękowania.
12. Pozostali uczestnicy otrzymają zaświadczenie/dyplom o uczestnictwie/za uczestnictwo w konkur-

sie.
13. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po etapie powiatowym w siedzibie Szkoły

Podstawowej nr 2 w Legionowie.
14. Wyniki konkursu, wraz z listą zwycięzców, zostaną opublikowane na stronie organizatora kon-

kursu.
15. Koszty przygotowania i dojazdu pokrywają uczestnicy.

Zespół przygotowujący konkurs:

Organizator:

Marlena Słupska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Monika Goszczyńska-Bartkowska

w Legionowie
Dorota Kuchta
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Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w III edycji konkursu:
Uczestnik konkursu:
1. Potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które obejmuje Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język polski, ze szczególnym uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia.
2. Praktycznie posługuje się wiedzą z zakresu nauki o języku, frazeologii i leksykologii.
3. Jest kreatywny, kojarzy fakty, trafnie wnioskuje, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania
problemów, przejawia inwencję językową.
4. Zna zasady orograficzne i interpunkcyjne oraz wykorzystuje je w praktyce:
- pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy,
- pisownia wyrazów wielką i małą literą,
- pisownia wyrazów z: -ą, -om, -on, -ę, -em, -en,
- pisownia wyrazów z: ó, u, ż, rz, h i ch.

Literatura pomocnicza dla nauczyciela i ucznia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S. Bąba, Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986;
S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992;
A. Cegieła, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Iskry, Warszawa 1982;
B. Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1985;
J. Miodek, Nie taki język straszny. O polszczyźnie dla uczniów, Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe, Gdańsk 1996;
J. Miodek, ABC polszczyzny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999,
S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa
1996;
Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I-III, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1978;
Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Nauczyciele poloniści
Monika Goszczyńska-Bartkowska
Marlena Słupska
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