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XVI POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY 

 

Język ojczysty - język czysty 

 
7 marca 2017 r. godz. 10.00 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 
Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu,  

ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. 
Piotr Bąk 

 

I. CELE: 

1. Popularyzowanie poprawnych norm i form polszczyzny. 

2. Bogacenie słownictwa. 

3. Umiejętne posługiwanie się związkami frazeologicznymi. 

4. Kształcenie umiejętności budowania spójnej, poprawnej językowo wypowiedzi. 

5. Zainteresowanie dzieci rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. 

 

II. ADRESACI: uczniowie klas V-VI  

Konkurs ma charakter sprawdzianu umiejętności językowych uczniów i składa się z trzech etapów: 

1. Etap szkolny:  

Szkoły we własnym zakresie przeprowadzają kwalifikacje do etapu międzyszkolnego, do którego można 

zgłosić maksymalnie 2 uczniów na oddział klasowy. Ostateczny termin zgłoszeń - 31.01.2017 r. na adres 

pceik@pceik.pl na załączonej karcie zgłoszeniowej. 

 

2.  Etap międzyszkolny: 

a. Organizatorzy Konkursu przygotowują określoną liczbę testów dla szkoły. Do odbioru 

materiałów zobowiązany jest Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej lub inny 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

b. Etap międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu. Odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r.   

na terenie szkoły biorącej udział w Konkursie. Czas przeznaczony na wykonanie zadania 

wynosi 45 minut.  

c. Prace (wraz z niewykorzystanymi testami) należy spakować do koperty i dostarczyć  

do PCEiK  ( gabinet nr 25) w terminie dwóch dni od daty przeprowadzenia konkursu.  

d. Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora PCEiK,  po sprawdzeniu testów 

zamieszcza na stronie internetowej listę z nazwiskami zakwalifikowanych uczniów. 

 

3. Etap powiatowy: 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury  

w Oleśnicy dnia 7 marca 2017 r. o godz. 10.00 

mailto:pceik@pceik.pl


b. Zakwalifikowani uczniowie rozwiązują zadania (test, tekst do uzupełnienia, ćwiczenia 

związane z obserwacją scenki rodzajowej, pisemna forma wypowiedzi), a następnie 

przygotowują się do krótkiej wypowiedzi ustnej. 

c. Wypowiedź ustna oceniana jest zgodnie z kryteriami:  

- realizacja tematu,  

- spójność logiczna tekstu,  

- właściwa kompozycja,  

- poprawność językowa, stylistyczna itp.  

d. Dodatkowe punkty uczestnik może zdobyć za poprawną dykcję i właściwą modulację. 

e. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

f. Spośród uczestników III etapu wyłonieni zostaną laureaci i wyróżnieni.  

g. Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej. 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zagadnienia: 

a. Zasady ortografii i interpunkcji polskiej. 

b. Związki frazeologiczne w naszym języku (w tym biblizmy i mitologizmy oraz 

frazeologizmy dotyczące człowieka, zwierząt i życia codziennego). 

c. Najczęstsze błędy językowe występujące w polszczyźnie mówionej i pisanej. 

d. Redagowanie poprawnej wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

e. Pojęcia: język mówiony, język pisany; język potoczny, język oficjalny; synonim,  

antonim, homonim; biblizmy, mitologizmy; zwrot, wyrażenie, fraza; słowa modne. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

  http://sjp.pwn.pl/poradnia 

 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska Interpunkcja na co dzień, wyd. Nowa Era 

 dowolny słownik języka polskiego (np. pod red.Doroszewskiego, S.Skorupki lub in.) 

 wybrany słownik frazeologiczny (np. Słownik frazeologiczny PWN) 

 

V. 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  

 

VI. 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.) 
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