
REGULAMIN KONKURSU “DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO” 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. 

 

2. Celem konkursu jest promowanie języka polskiego i zachęcanie uczniów do zgłębiania wiedzy 

polonistycznej. 

 

3. Termin konkursu:  wtorek 21 lutego 2023r. 

 

4. Forma konkursu: 

Dla chętnych uczniów w wyznaczonym dniu zostaną przygotowane różne zadania z zakresu wiedzy 

polonistycznej: 

- test ortograficzny polegający na uzupełnianiu luk w wyrazach z trudnościami orograficznymi, 

- test sprawdzający znajomość pojęć językoznawczych oraz części mowy – w formie quizu online, 

- zadanie kaligraficzne – najpiękniejszy i najbardziej staranny zapis podanego tekstu, 

- poszukiwanie ukrytych w szkole wyrażeń związanych ze związkami frazeologicznymi, 

skompletowanie ich oraz wyjaśnienie znaczenia, 

-  przygotowanie słownika latynizmów, który należy wykonać wcześniej w domu i dostarczyć do 20 

lutego do organizatorów konkursu, 

- przygotowanie ilustracji okładki do wybranej lektury szkolnej, którą także należy przynieść do 20 

lutego. 

 

 

5. Zakres materiału: 

- znajomość poprawnej pisowni wyrazów (ortografia), 

- znajomość pojęć: synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy, wyrazy wieloznaczne, 

eufemizmy, zgrubienia, zdrobnienia, części mowy odmienne oraz związane z nimi kategorie 

fleksyjne oraz części mowy nieodmienne, pojęcia z zakresu składni oraz słowotwórstwa, 

- znajomość związków frazeologicznych, 

- znajomość układu haseł słownikowych oraz definicji wyrazu charakterystyczne dla słownika, 

- znajomość lektur szkolnych. 

 

5. Ocena prac: 

- każde zadanie będzie zawierało przewidzianą maksymalną ilość punktów, 

- podczas niektórych zadań będzie brany pod uwagę czas ich wykonywanie lub / oraz estetyka lub / 

oraz ilość słów / pomysłowość   

- przyznane przez komisję punkty oraz wynik nie podlegają zmianie 

 

6. Nagrody: 

- w każdym zadaniu zostanie wyłoniony uczestnik z najwyższą ilością punktów, który otrzyma tytuł 

dopowiednio: 

Mistrza Ortografii, Mistrza Kaligrafii, Mistrza Gramatyki, Mistrza Frazeologii, Mistrza 

Leksykologii , Mistrza Ilustracji. 

Każdy uczeń ma prawo zgłosić się do każdego zadania i spróbować swych sił w różnych katgoriach 

konkursowych. 

 

7. Zgłoszenia: 

- chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. Anny Bienioszek lub p. Marii Koczy 

do 16 lutego 2023r. 

 

8. Wyniki zostaną ogłoszone 28 lutego 2023r. 

 


