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XIII POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY 

DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH POWIATU OLEŚNICKIEGO 

17.01.2017r., godz. 10.00 

 

 

Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 przy współpracy z Panią Joanną Szczegodzińską nauczycielką języka polskiego  

w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy 

 

I. TEMAT KONKURSU 

 

Z polszczyzną za pan brat 
 

II. TERMIN I MIEJSCE ETAPU POWIATOWEGO 

 

17.01.2017r., godz. 10.00 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56 

 

III. ADRESAT 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu oleśnickiego.  

 

 

IV. CELE KONKURSU 

 

1. Pogłębianie i poszerzanie świadomości językowej uczniów. 

2. Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni lingwistycznej. 

3. Doskonalenie umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi i wykorzystania 

zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury, tworzenia 

wypowiedzi. 

4. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. 

5. Kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i języka ojczystego. 

 

V. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

Konkurs jest jednoetapowy.  

Liczba uczniów zgłoszonych przez szkołę nie powinna przekroczyć trzech.  

Kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 5.01.2017r. na adres pceik@pceik.pl  

Etap powiatowy 

Konkurs ma formę pisemną i ustną. Składa się z trzech zadań: 

mailto:pceik@pceik.pl


1. Testu sprawdzającego umiejętności językowe i interpretacyjne  (pytania zamknięte 

i otwarte; elementy analizy i interpretacji tekstu, znajomość zagadnień 

językoznawczych). 

2. Pisemnej wypowiedzi argumentacyjnej.  

3. Wypowiedzi ustnej. 

 

VI. ZAKRES WIDZY I UMIEJETNOŚCI: 

 

1. Składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i 

leksyka, zasady ortografii, interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie w różnych 

formach wypowiedzi pisemnych i ustnych; umiejętność analizy i interpretacji różnych 

tekstów kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie.  

2. Wymagania są zgodne z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego; 

zalecana lektura:  

- Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole pod redakcją Agnieszki 

Mikołajczuk i Janiny Puzyniny,  wyd. Nowa   Era, Warszawa 2004; 

- aktualne kompendia poprawnościowe 

 

VII. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. 

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w 

pełni niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone 

z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast 

i gmin powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w 

sprawie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

  

  


