
 

    

 
 

 
REGULAMIN  

IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
POLONISTYCZNEGO 

„Z ortografią na co dzień” 
CELE NADRZĘDNE KONKURSU 
Propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży 

Wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej 

 
 KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW 
 
KAT.  I- klasa 1. (szkoła podstawowa)              KAT. II- klasy  2. (szkoła podstawowa) 
KAT. III- klasa 3. (szkoła podstawowa)            KAT. IV- klasa 4. (szkoła podstawowa) 

KAT. V- klasa 5. (szkoła podstawowa)              KAT. VI- klasy 6. (szkoła podstawowa) 

KAT. VII – klasa 1., 2., 3. (gimnazjum)            KAT. VIII – klasa 1., 2., 3. (liceum/technikum) 

 
CZĘŚĆ DIAGNOZUJĄCA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU POPRAWNOŚCI 
JĘZYKOWEJ  
1. Każda uczennica/każdy uczeń otrzyma szczegółową informację zwrotną w postaci analizy 

wyników konkursu, np.: pisownia wyrazów z „u” i „ó” – 80%; „rz” i „_” – 90% etc. 

Uczeń będzie miał odniesienie do średniego wyniku krajowego. 

2. Jeżeli w konkursie weźmie udział cała klasa, to oprócz analizy indywidualnej nauczyciel 

otrzyma opracowanie wyników całej klasy. 

3. Nauczyciele otrzymają wyniki w formie elektronicznej po zalogowaniu się na stronie 

www.poprawnapolszczyzna.pl. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs składa się z trzech etapów 
 I ETAP 
Zadaniem uczestniczek i uczestników I etapu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe 

(tylko jedna odpowiedź jest poprawna). 

II ETAP 
Zadaniem uczennic i uczniów będzie napisanie dyktanda. 
III ETAP 
Zadaniem uczestniczek i uczestników III etapu (finału ogólnopolskiego) będzie napisanie 

dyktanda. 

JURY KONKURSU 

W składzie jury zasiądą nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, politycy i aktorzy. 
 
 

ZAKRES MATERIAŁU 
ETAP I 
Pytania do I etapu będą ułożone tylko na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie : 

www.poprawnapolszczyzna.pl 
ETAP II 
Pytania do II etapu będą ułożone na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie: 

www.poprawnapolszczyzna.pl oraz: 

KLASA 1.- SZKOŁA PODSTAWOWA 
Wiadomości z podstawy programowej 

KLASY 2., 3. - SZKOŁA PODSTAWOWA 
Wiadomości z podstawy programowej 

KLASY 4.,5., 6.- SZKOŁA PODSTAWOWA 
Wiadomości z podstawy programowej oraz Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 

(dowolne wydawnictwo) 

GIMNAZJUM/LICEUM/TECHNIKUM 
Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego (dowolne wydawnictwo), słowniki ortograficzne 

(zalecana publikacja Prof. E. Polańskiego). 

NAGRODY 
1. Laureat 1. miejsca otrzyma jedną z wymienionych nagród: tablet, e-czytnik książek, 

kamerę cyfrową 

2. Laureaci 2. i 3. miejsc otrzymają jedną z wymienionych nagród: aparat cyfrowy, zegarek, 

zegar, plecak  

3. Laureaci miejsc od 4. do 10. Otrzymają książkę  „Z poprawną polszczyzną na co dzień. 

Tak napisali najlepsi”. W książce znajdą się imiona i nazwiska laureatów. 
4. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody książkowe. 

5. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia książkowe (książki tradycyjne, e-booki) 

 dla uczennic i uczniów, którzy uzyskali  łącznie za 1 i 2. etap najwyższą liczbę punktów 

w szkole, ale nie  zakwalifikowali się do III etapu. Do rozdania 7.000 tysięcy książek!  

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

7. Wszyscy nauczyciele, przygotowujący uczennice i uczniów do konkursu, otrzymają 

dyplom współorganizatora IX  Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego 

  „Z ortografią na co dzień". 

8. Nauczyciele, którzy przygotują laureatów, otrzymają książkę  

„Z poprawną polszczyzną na co dzień. Tak napisali najlepsi”.   

9. Laureaci 1., 2. i 3. miejsca w klasyfikacji drużynowej otrzymają pomoce dydaktyczne  

dla szkół. 

10. III etap (finały ogólnopolskie) odbędą się w ośrodkach akademickich na terenie całego 

kraju. Szkoła wybiera ośrodek akademicki spośród uczelni zaproponowanych  

przez Organizatora konkursu.  

11. Koszty przybycia uczennic, uczniów i nauczycieli na finał i galę laureatów pokrywa  

jednostka delegująca lub rodzice. 

 
 
 
 
 



 

KRYTERIA OCENY 
1. Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczennice i uczniowie, którzy                         

w  I etapie uzyskają minimum 75% poprawnych odpowiedzi.  
2. Do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostaną zakwalifikowani uczennice i uczniowie, 

którzy w II etapie uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi.  
3. Przy kwalifikowaniu do 3. etapu nie będą brane pod uwagę punkty z 1. etapu ani łączone 

punkty za 1. i 2. etap.  

4. Tytuł finalisty otrzymuje każdy, kto uzyska w 2. etapie minimum 95% poprawnych 
odpowiedzi i przystąpi do III etapu.  

5. Przy przyznawaniu wyróżnień będzie brana pod uwagę punktacja łączna za 1. i 2. etap.  

6. Laureaci zostaną wyłonieni w III etapie (finale ogólnopolskim)                                        

 IX  Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego " Z ortografią na co dzień". 

7. Laureaci otrzymają nagrody podczas gali laureatów.  

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
1. Klasyfikacją drużynową zostaną objęte szkoły, z których weźmie udział  w konkursie 

minimum 30 uczniów w danej kategorii wiekowej.  

2. W przypadku większej liczby uczniów z danej szkoły przy klasyfikacji drużynowej jury 

uwzględni wyniki trzydzieściorga uczennic/uczniów z najwyższą liczbą punktów z danej 

kategorii wiekowej. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
KONKURS SKLADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW 
1. Szkolny Organizator Konkursu wypełnia zgłoszenie na stronie: 

www.poprawnapolszczyzna.pl do 17 października 2014 r. 
2. I etap konkursu odbędzie się w szkołach 18  listopada 2014 r.; godzinę ustala Szkolny 

Organizator.  

3. Zmiana terminu (w wyjątkowych sytuacjach) jest możliwa po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Organizatorem konkursu.  

4. Organizator konkursu zobowiązuje się do przesłania Szkolnemu Organizatorowi testów 

konkursowych i kart odpowiedzi do I etapu drogą pocztową nie później niż                              

13 listopada 2014 r.  

5. Szkolny Organizator przesyła prace z I etapu nie później niż 19 listopada 2014 r.  
6. W przypadku uczestnictwa z danej szkoły mniej niż 20 uczniów Szkolny Organizator 

pobiera testy i karty odpowiedzi do 1. i 2. etapu ze strony internetowej: 

www.poprawnapolszczyzna.pl w dniu konkursu. 

7. Wyniki I etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną zamieszczone 

na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl 22 grudnia 2014 r. 
8. II etap odbędzie się w szkołach 14 stycznia 2015 r.; godzinę ustala Szkolny Organizator. 

9. Organizator konkursu - Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" - zobowiązuje się 

do przesłania Szkolnemu Organizatorowi zestawów konkursowych do II etapu drogą 

pocztową nie później niż  12 stycznia 2015 r. pod adresem szkoły (z wyjątkiem,  

o którym mowa w punkcie 6. „Zasady i przebieg konkursu).  

10. Szkolny Organizator wysyła prace z II etapu nie później niż 16 stycznia 2015 r.  
11. Wyniki II etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (finałów 

ogólnopolskich) zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl                      

2 marca 2015 r.  
12. Szkolny organizator przesyła do Organizatora konkursu tylko wypełnione karty 

odpowiedzi. Prosimy o nieodsyłanie  testów i tekstów do korekty. 
13. Termin III etapu (finałów ogólnopolskich) zostanie podany na stronie: 

www.poprawnapolszczyzna.pl. 

14. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się podczas gali laureatów w Polskiej Akademii 

Nauk.  

15. Dyplomy dla wszystkich uczestników oraz wyróżnienia zostaną dostarczone do szkół                  

do końca maja 2015 r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1.Uczestniczką/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica, każdy uczeń szkoły 

podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, za którą/którego zostanie wpłacone  9 zł.                     
na konto (udział w dwóch konkursach – 18 złotych): 
                            CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ "LOGOS" SC. 
                                        46102010420000840202959708 

        JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ 
         TELEFONY: 029/5910764,504010288, 517255688 

www.poprawnapolszczyzna.pl 
E-MAIL: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl 

REGON: 146880195z, NIP: 125-162-26-56    
KSIĘGOWOŚĆ/FAKTURY – E-MAIL: agdoradca@wp.pl     

Wpłata powinna być wniesiona do dnia 18 października 2014 r.  
lub w innym terminie ustalonym z Organizatorem konkursu.                                      

2.  Szanowni Państwo, z opłaty mogą być zwolnieni uczniowie, którzy mają trudną sytuację 

finansową. W takim przypadku decyzję o zwolnieniu uczennicy/ucznia/uczniów 

 z opłaty podejmuje Szkolny Organizator.  

3.  Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" jest instytucją, która sama pokrywa koszty 

nagród oraz obsługi technicznej konkursu.  

4. Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" jest płatnikiem podatku od nagród 

konkursowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać pod adresem firmy                          

w terminie 7 dni od finału ogólnopolskiego.  

2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną.  

3. Szkolny Organizator kopiuje odpowiednią liczbę testów do 1. i 2. etapu konkursu                        

(z wyjątkiem, o których mowa w punkcie 6. „Zasady i przebieg konkursu”).  

4. Organizator bierze odpowiedzialność za niedostarczenie w terminie lub przesłanie 

nieprawidłowej liczby testów do 1. i 2. etapu konkursu (z wyjątkiem, o których mowa                         

w punkcie 6. „Zasady i przebieg konkursu”).  

5. W przypadku ujawnienia  niesamodzielnej pracy uczestników  zastrzegamy sobie prawo 

do przeprowadzenia w danej placówce dodatkowego testu.  

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

regulaminu.  

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamiany nagród dla laureatek, laureatów, 

finalistek i finalistów na  nagrody o wyższej wartości. 

8. Prace konkursowe nie  podlegają zwrotowi ani wglądowi. 

 

Zapraszamy do pobrania przykładowych testów i tekstów 

konkursowych  ze strony: www.poprawnapolszczyzna.pl 
PARTNERZY KONKURSU 

    

    


