
 

 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY  

Z OKAZJI MIEDZYNARODOWEGO DNIA JEZYKA OJCZYSTEGO 

O TYTUŁ 

„SZKOLNEGO MISTRZA JEZYKA POLSKIEGO” 

Cele konkursu 

1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, poszerzanie i pogłębianie 

świadomości językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej uczniów. 

2. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy 

dobór form wypowiedzi  i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, 

doskonalenie skuteczności komunikacyjnej. 

3. Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym. 

4. Zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę. 

5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania 

informacji z różnych źródeł. 

6. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny 

rozwój. 

7. Zachęcanie uczniów do zabaw językowych i poszerzania zasobu słownictwa, a tym 

samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają 

granice mojego świata". 

Opis konkursu 

Do konkursu przystępują przedstawiciele poszczególnych klas I Liceum 

Ogólnokształcącego – po 2-3 osoby z klasy. Konkurs jest jednoetapowy, uczniowie będą mieć 

za zadanie rozwiązanie testu z zakresu poprawnego posługiwania się językiem polskim 

( poprawna odmiana wyrazów- różnych części mowy, w tym odmiana nazwisk, znajomość 

właściwych form frazeologizmów, poprawne używanie słownictwa, wiadomości z zakresu 

ortografii, interpunkcji i kultury języka). Zadania będą mieć charakter zamknięty, jak 

i otwarty. Czas pisania testu - 45 minut. 

 



Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia prosimy 

kierować do p. Katarzyny Osuwniak za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

Zakres treści:  

Zagadnienia poprawnościowe dotyczące każdego z poziomów struktury 

współczesnego języka polskiego (problemy słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, leksykalne, 

stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) opracowane zgodnie z następującymi pozycjami: 

 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej 

Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

 Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Opracowanie Lidia Drabik, Elżbieta Sobol, 

Warszawa, 2021. 

 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad 

pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward 

Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 

 Słownik ortograficzny PWN z wymową. Opracowanie Lidia Drabik, Warszawa 2017 

(wyd. II 2020). 

 Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne 

współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa. 

Przygotowując się do konkursu warto skorzystać również z poniższych adresów stron 

internetowych : 

 sjp.pwn.pl/poradnia 

 sjp.pwn.pl/ 

 poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/ 

 www.wsjp.pl/ 

 gramatyki.uw.edu.pl/ 

 polszczyzna.pl/ 

 nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-

jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking 

Przebieg konkursu 

Konkurs odbędzie się 4 marca na 3 godzinie lekcyjnej. Wyboru laureatów konkursu 

dokona Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie 

po sprawdzeniu wszystkich prac. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona 

na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl i szkolnym Facebooku. 

https://sjp.pwn.pl/poradnia
https://sjp.pwn.pl/
https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/
http://www.wsjp.pl/
https://gramatyki.uw.edu.pl/
https://polszczyzna.pl/
https://nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking
https://nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking
http://www.1loglowno.pl/


W razie zmiany trybu pracy szkoły konkurs obędzie się w wersji online na Platformie 

Testportal.  

Nagrody 

Spośród uczestników wyłania się trzech najlepszych. Wszyscy laureaci konkursu 

otrzymują nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc. Zdobywca I miejsca 

otrzyma zaszczytny tytuł „Szkolnego Mistrza Języka Polskiego”, cząstkową ocenę celującą 

z języka polskiego oraz nagrodę książkową. Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe 

oceny celujące z języka polskiego i nagrody książkowe. Wręczenie dyplomów i nagród 

odbędzie się w ustalonym terminie w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin 

i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników. 

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich 

na stronie internetowej Szkoły.   

 

Zapraszamy serdecznie  

p. Katarzyna Osuwniak 

p. Agnieszka Jakubowska 

p. Anna Kotulska  

Biblioteka szkolna 

 

 

 

http://www.1loglowno.pl/

