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Regulamin 

Konkursu Języka Polskiego  

dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych powiatu 

brzozowskiego w roku szkolnym 2018/2019 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu języka polskiego dla 

uczniów gimnazjów i klas ósmych szkoły podstawowej. 

2. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa powołana przez organizatora komisja 

konkursowa. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Promowanie uczniów  uzdolnionych polonistycznie. 

2. Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: 

a. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji; 

b. analizy i interpretacji tekstów kultury; 

c. tworzenia różnych form wypowiedzi. 

3. Doskonalenie umiejętności językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych. 

 

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka, 

zasady ortografii, interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie w różnych formach wypowiedzi 

pisemnych i ustnych; umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, świadomość 

językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie. Wymagania są zgodne z obowiązującą podstawą 

programową kształcenia ogólnego. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs polega na napisaniu przez uczestników pracy pisemnej zawierającej: 

część I – test  zawierający zadania zamknięte i otwarte; 

część II – wypowiedź pisemna   
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2. Komunikacja 

Wszelkie pytania związane z przebiegiem konkursu można uzyskać pod nr telefonu:  

(+48) 013 4341774;  

 

 3. Termin i miejsce konkursu 

21. 05. 2019 r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, godz. 9.00 

ul. W. Pańki 2 

36-200 Brzozów 

 

4.Warunki uczestnictwa 

a) Termin zgłoszenia szkoły do konkursu upływa 17.05.2019r. do godziny 15.00 

b) Nauczyciele szkół zgłaszających się do konkursu wyłaniają uczestników spośród swoich 

uczniów. 

c) Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i 

rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z 

przebiegiem Konkursu.   

 

5.Powołanie komisji konkursowej 

a) Nauczyciele poloniści zatrudnieni w ZSO tworzą komisję konkursową. 

b) Komisja sprawdza prace konkursowe według ustalonego klucza i odpowiedniej punktacji oraz 

kryteriów oceny wypowiedzi pisemnej. 

c) Komisja przyznaje trzy miejsca kierując się liczbą otrzymanych punktów, zwycięzcy otrzymują 

nagrody rzeczowe. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej ZSO. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

  

 

 

 


