
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS  

Z  kaligrafią na co dzień… 
 

 

 

 
                                                                    

 

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N 

 
 

 

I. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW: 

szkoła podstawowa: KAT.  I- kl. 1.; KAT. II- kl.  2.; KAT. III- kl. 3.; KAT. IV- kl. 4.; 

KAT. V- kl. 5.; KAT. VI- kl. 6.; KAT. VII – kl. 7., kl. 2., 3.; 

 KAT. VIII – kl. 1., 2., 3. (liceum/technikum) 

II. ZGŁOSZENIA 

Szkolny organizator zgłasza uczniów do 28 lutego 2020 r. 

Minimalna liczba uczniów zgłoszonych do konkursu – 5. 

www.poprawnapolszczyzna.pl 

III. ETAPY KONKURSU – ZADANIA KONKURSOWE 

Konkurs składa się z jednego etapu:  

 zadaniem uczestniczek i uczestników konkursu będzie przepisanie 

krótkiego tekstu literackiego; 

 tekst może być przepisywany na dowolnym papierze; 

 tekst może być pisany: ołówkiem, długopisem, piórem lub pisakiem  

do kaligrafii.  

 

IV. NAGRODY 

LAUREATKA/LAUREAT: 

 I., II., III MIEJSCE – spersonalizowane, ręcznie kute przez mistrza 

kowalstwa artystycznego, wysokiej jakości medale Mistrzyni/Mistrza 

Kaligrafii + dyplom. 

WYRÓŻNIENIE  

 Osoba wyróżniona otrzyma dyplom i  e-book. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 Każda uczestniczka i każdy uczestnik  otrzyma dyplom. 
 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 każda uczestniczka i każdy uczestnik  otrzyma e-book 
 

V. PROGI PUNKTOWE 

Aby uzyskać tytuł laureatki/laureata, należy zdobyć: 

 I. MIEJSCE 97%-100% 

 II. MIEJSCE 95%-96% 

 III. MIEJSCE 90%- 94% 

 Aby otrzymać wyróżnienie, należy uzyskać 85% – minimum 25 punktów.  

 Do uzyskania maksymalnie 30 punktów. 

VI. TERMINY 

 6 marca 2023 – ostatni dzień rejestracji konkursowej 

 13-17 marca 2023 r. – konkurs;  

 1 czerwca 2023 r. -  wyniki konkursu; 

 Czerwiec 2023 – gala laureatów, podsumowanie konkursu, dostarczenie 

do szkół dyplomów i wyróżnień 

 

VII. TEKSTY 

Szkolny Organizator pobiera teksty konkursowe  ze strony internetowej: 

www.poprawnapolszczyzna.pl w dniu konkursu.  

 

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/


 

IX. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA/NAGRODY 

 Każdy nauczyciel, szkolny organizator, otrzyma dyplom 

współorganizatora konkursu.  

 Nauczyciel, który przygotuje laureatkę/laureata, otrzyma nagrodę 

książkową. 
 

X. JURY KONKURSU 

W składzie jury zasiądą wykładowcy uczelni artystycznych, malarze i graficy. 

 

XI. MATERIAŁY KONKURSOWE 

 Grzegorz Barasiński, Kaligrafia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

 Copperplate. Kaligrafia od podstaw 

Zapraszamy także do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach:  

 poprawnapolszczyzna.pl 

 kaligrafia.edu.pl 

 kaligrafia.info 

XII. KRYTERIA OCENY PRACY KONKURSOWEJ: 

 kształt liter; sposób łączenia liter; proporcje liter; odstępy między 

wyrazami; czytelność tekstu; organizacja przestrzenna tekstu. 
 

XII. DIAGNOZA EDUKACYJNA 

 Każdy uczeń otrzyma informację zwrotną w formie analizy wyników 

konkursu, np.: kształt liter  – 80%; proporcje liter – 90% etc., 

 z odniesieniem do średniego wyniku krajowego. 

 Jeżeli w konkursie weźmie udział cała klasa, to oprócz analizy 

indywidualnej nauczyciel otrzyma analizę wyników całej klasy. 

 Nauczyciele otrzymają wyniki w formie elektronicznej 

 po zalogowaniu się na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl. 

 

 

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 10 zł. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać  

pod adresem firmy   w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego 

etapu.  

 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień niniejszego regulaminu.  

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi. 

 

ORGANIZATOR: 

CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ „LOGOS" SC. 

JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ 

tel.: 504 010 288, 510 868 955 

www.poprawnapolszczyzna.pl 

e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl 

REGON: 146880195z, NIP: 125-162-26-56 
 

KSIĘGOWOŚĆ/FAKTURY 

e-mail: agdoradca@wp.pl 

NUMER KONTA: ING 90 1050 1025 1000 0092 3151 2816 

 Koszty przybycia uczennic, uczniów i nauczycieli na galę laureatów 

pokrywa  jednostka delegująca lub rodzice. 

 Laureaci otrzymają nagrody podczas gali laureatów, która odbędzie 

się w gmachu Polskiej Akademii Nauk, ulica Nowy Świat 72  

lub drogą pocztową (w zależności od sytuacji epidemicznej  

w kraju). 


