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II POWIATOWY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

klasy IV - VIII  

ZNAM JĘZYK OJCZYSTY 

10 grudnia 2019 r. 

 
„… język wpływa na nasze działanie, na postrzeganie świata.”  

Jerzy Bralczyk 

 

       ORGANIZATOR 

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

- Autor zadań konkursowych – Pani Danuta Seredyńska 

 

I.  CELE:  

1. Promowanie uczniów uzdolnionych językowo. 

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

3. Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej. 

4. Popularyzowanie poprawnych norm i form polszczyzny. 

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktycznych umiejętności językowych. 

6. Bogacenie słownictwa i znajomości frazeologii. 

7. Zainteresowanie dzieci rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.  

II.    ADRESACI:  

        Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych  

III.   ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

       W konkursie obowiązują wymagania objęte Podstawą programową kształcenia ogólnego z j. polskiego    

       dla kl. IV – VIII , a w szczególności: 

 

1. Składnia zdania pojedynczego i złożonego.  

2. Fleksja, w tym imiesłowy (poprawna odmiana wyrazów). 

3. Leksyka i frazeologia. 

4. Słowotwórstwo, w tym wyrazy złożone.  

5. Skróty i skrótowce. 

6. Zasady ortografii i interpunkcji, ich praktyczne zastosowanie. 

7. Style funkcjonalne, stylizacja. 

8. Dostrzeganie i poprawianie najczęstszych błędów występujących w polszczyźnie. 

 

 IV.   ZASADY ORAGNIZACYJNE 

 

1. Etap szkolny – 7 listopada  2019 r. godz. 9.00 

 Dyrektor szkoły do dn. 4 listopada 2019 r. powołuje Szkolną Komisję Konkursową, 

- organizatorzy konkursu przygotowują test dla szkoły. Do odbioru materiałów (dostępnych  

od 4 listopada ) zobowiązany jest Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej lub inny 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły. Na życzenie szkoły materiały konkursowe 
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mogą zostać przesłane na adres mailowy sekretariatu szkoły, 

- etap szkolny polega na rozwiązaniu testu i napisaniu dyktanda. Czas przeznaczony 

na wykonanie zadań (nie licząc czasu dyktanda) wynosi 45 minut,  

- do 14 listopada 2019 r. Szkolna Komisja Konkursowa dostarcza do PCEiK listę uczestników 

z informacją  o liczbie punktów oraz prace uczniów, 

- 25 listopada 2019 r. organizator konkursu przesyła do szkół informację o uczniach 

zakwalifikowanych do etapu powiatowego. 

 

2. Etap powiatowy – 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00.  
- miejsce konkursu – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,  

ul. Wojska Polskiego 56, 

- zakwalifikowani uczniowie piszą dyktando i rozwiązują test (ćwiczenia językowo 

poprawnościowe, tekst do korekty), 

- Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK, 

- spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłoni laureatów. 

 

V. NAGRODY 
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 

w   sali  Widowiskowej  MOKiS,  Oleśnica,  ul.  J. Kochanowskiego  4,   podczas  Gali   PCEiK  2020. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w zakładce: 

Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

4. W załączniku  

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 
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