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III POWIATOWY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ 

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZNAM JĘZYK OJCZYSTY 

 18 lutego 2021 r. 

 
 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

Autorka zadań konkursowych:  Pani Urszula Ewertowska – konsultant PCEiK ds. edukacji 

wczesnoszkolnej. 

  

I. CELE  

 

 Popularyzowanie poprawnych norm i form polszczyzny. 

 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktycznych umiejętności językowych. 

 Poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej u dzieci. 

 Wspieranie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji językowych. 

 

II. ADRESACI 

 

Uczniowie klas III szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego. 

 

III. TERMINARZ 

 

 etap szkolny – 05. 02. 2021 r. 

 etap powiatowy – 18. 02. 2021 r. 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

1. Składnia zdania pojedynczego i złożonego (w zakresie poprawnego budowania zdań). 

2. Fleksja (poprawna odmiana wyrazów).  

3. Leksyka.  

4. Zasady ortografii i interpunkcji oraz ich praktyczne zastosowanie. 

 

Wymagania są zgodne z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego. 

 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

1. Etap szkolny:  

a. Organizatorzy konkursu przygotowują test poprawności językowej i dyktando. Materiały do etapu 

szkolnego zostaną wysłane drogą mailową na adres sekretariatu każdej szkoły w dniu konkursu. 

b. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu i napisaniu dyktanda. Odbędzie się on  05 lutego 2021 r.  

o godz. 10.00. Czas przeznaczony na wykonanie zadań (nie licząc czasu dyktanda) wynosi 45 minut.  

c. Szkolna Komisja Konkursowa przekazuje drogą mailową wyniki 3 najwyżej punktowanych uczniów 

do dn. 09 lutego 2021 r. na adres poczty organizatora: pceik@pceik.pl na załączonej do materiałów 
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konkursowych karcie zgłoszeniowej. 

d. Organizator konkursu do dn. 12 lutego 2021 r. przesyła do szkół informację o uczniach 

zakwalifikowanych do etapu powiatowego. 

 

   2. Etap powiatowy:  

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

      dnia 18 lutego 2021 r. o godz. 10.00. 

b. Zakwalifikowani uczniowie piszą dyktando i rozwiązują test poprawności językowej. 

c. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

d. Spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłonieni laureatów. 

 

VI. NAGRODY 
 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości uzyskanych  

       punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną   wręczone  

 w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI:  

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 

 - zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: pceik@pceik.pl ) 
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