
 

 

 
REGULAMIN  II MIĘDZYNARODOWEGO 

KONKURSU POLONISTYCZNEGO 
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”    

 
KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW 

KATEGORIA I - KLASA 1. 

KATEGORIA II - KLASA 2. 

KATEGORIA III - KLASA 3. 

KATEGORIA IV - KLASA 4. 

KATEGORIA V - KLASA 5. 

KATEGORIA VI - KLASA 6. 

KATEGORIA VII - KLASY: 7., 8., 9. 

KATEGORIA VIII - KLASY: 10., 11., 12. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
Zadaniem uczestniczek i uczestników  będzie udzielenie odpowiedzi 
na pytania testowe (tylko jedna odpowiedź jest poprawna)  
oraz napisanie opowiadania twórczego na podstawie historyjki 
obrazkowej. 
CZĘŚĆ DIAGNOZUJĄCA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU 

POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ  

Każda uczennica/każdy uczeń otrzyma szczegółową informację 
zwrotną w postaci analizy wyników konkursu, np.: fleksja – 80%; 
składnia – 90%, wypracowanie – 79%.  Dostęp do wyników będą 
mieli tylko nauczyciele – szkolni organizatorzy konkursu. 
ZAKRES MATERIAŁU 
Pytania konkursowe będą ułożone tylko na  podstawie materiałów 
zamieszczonych na stronie : www.poprawnapolszczyzna.pl  
NAGRODY 

 LAUREATKI I LAUREACI otrzymają książkę „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień. Tak napisali najlepsi 2017” – w książce 
znajdą się prace laureatek i laureatów konkursu.  

 NAUCZYCIELE, którzy przygotują laureatów, otrzymają książkę 
„Z poprawną polszczyzną na co dzień. Tak napisali najlepsi”.   

 WSZYSCY uczestniczki i uczestnicy konkursu otrzymają 
nagrody książkowe (poradnik językowy „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” oraz dyplomy).  

 WSZYSCY NAUCZYCIELE, przygotowujący uczennice  
i uczniów do konkursu, otrzymają dyplom współorganizatora 
Międzynarodowego Konkursu Polonistycznego  „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień". 

 

KRYTERIA OCENY 

Tytuł laureatki/laureata otrzyma uczennica/uczeń, która/który uzyska 
minimum 90% poprawnych odpowiedzi (łącznie za test 
 i wypracowanie). 
 

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

KONKURS KROK PO KROKU 

Szkolny Organizator Konkursu wysyła zgłoszenie konkursowe 
pod adresem: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl do dnia 
 5 grudnia 2016 r. 

 
WZÓR ZGŁOSZENIA: 

adres szkoły 
imię i nazwisko szkolnego organizatora konkursu oraz dyrektora szkoły 
telefon kontaktowy 
adres mailowy szkolnego organizatora konkursu 
lista imienna uczestniczek i uczestników konkursu, z podziałem na klasy 
Nauczyciel otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 48 godzin. 
 Szkolny organizator otrzyma drogą mailową do 19 grudnia 2016  

kody dostępu do konkursu dla zgłoszonych uczennic i uczniów 
oraz dostęp do historyjki obrazkowej (możliwość zamieszczenia 
jej  
na stronie internetowej szkoły). Ponadto historyjka będzie także 
zamieszczona  na www.poprawnapolszczyzna.pl. 

 Uczniowie piszą test w domach na platformie 
www.poprawnapolszczyzna.pl  6, 7 lub 8 lutego 2017 r. 



 

 Na napisanie wypracowania uczniowie mają także 3 dni (6, 7, 8 
lutego). 

 Wypracowanie można napisać odręcznie lub komputerowo. 
Jakkolwiek ostatecznie praca musi być przepisana na komputerze 
 i wysłana drogą mailową pod adresem 
konkurs@poprawnapolszczyzna.pl – nie później niż 8 lutego 
2017 r. (z uwzględnieniem stref czasowych). 

 

PRZYKŁAD: 

 Uczennica/uczeń loguje się na stronie 
www.poprawnapolszczyzna.pl w wybranym przez siebie dniu (6, 
7 lub 8 lutego), login: JANNOWAKNYCSCHOOL  

 Od momentu zalogowania uczennica/uczeń ma 60 minut  
(bez przerwy) na napisanie testu. 

 Od momentu zalogowania nie można zatrzymać czasu 
przeznaczonego na napisanie testu. 

 Zaleca się dzieciom z klas 1 - 6 skorzystanie z pomocy dorosłych 
podczas logowania do systemu, przepisywania wypracowania 
 a także jego wysyłania drogą mailową. 

 Po 60 minutach czas zostanie automatycznie zatrzymany. 
 Nie ma możliwości ponownego logowania i powtórnego 

napisania testu. 
 Wypracowanie może być wysłane pod adresem 

konkurs@poprawnapolszczyzna.pl 6, 7, ale nie później niż 8 
lutego 2017 r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestniczką/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica, 
każdy uczeń uczęszczająca/uczęszczający do placówki 
edukacyjnej poza granicami kraju, za którą/którego zostanie 
wniesiona opłata  9 $ lub 9 €, lub 9 ₤ na konto  

CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ "LOGOS" SC.                                        
PL46102010420000840202959708BPKOPLPW 

Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" jest instytucją,  
która sama pokrywa koszty nagród oraz obsługi technicznej. 
Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" SC. jest płatnikiem 
podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

ADRES:  CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ "LOGOS" SC. 
JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ 

         TELEFONY: +48504010288, +48510868955 
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 4 kwietnia 2016 r.  
lub w innym terminie ustalonym z Organizatorem konkursu.                                      
 

TERMINY 

 Data konkursu – 6, 7 lub 8 lutego. 
 Ogłoszenie listy laureatek i laureatów podczas Gali w Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie; informacje 
 na www.poprawnapolszczyzna.pl.  

 Przesłanie nagród laureatkom i laureatom do końca maja 2016 r. 
(pod adresem szkoły lub innym wskazanym  
przez szkolnego organizatora). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać  
pod adresem firmy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. 

 Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko drogą 
elektroniczną.  

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

 Prace konkursowe nie  podlegają zwrotowi ani wglądowi. 
 

WAŻNE 
KONKURS MA CHARAKTER NIEOGRANICZONEGO 
ZAUFANIA DO JEGO UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW. 
UCZESTNICZKI I UCZESTNICY KONKURSU WYKONUJĄ 
POLECENIA KONKURSOWE SAMODZIELNIE, POZA 
KWESTIAMI TECHNICZNYMI, O KTÓRYCH MOWA 
 W PODPUNKCIE „PRZYKŁAD”. 
 

 
    


