XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY
Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

REGULAMIN

FINALISTKA/FINALISTA:
 dyplom + e-book
WYRÓŻNIENIE
 dyplom + e-book
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 każda uczestniczka i każdy uczestnik otrzyma dyplom
NAGRODY DRUŻYNOWE
Zostaną przyznane nagrody drużynowe dla szkół, z których największa liczba
uczniów zakwalifikuje się do 2. etapu konkursu.

1. 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. 8., KAT. VIII –
(liceum/technikum)
1I. ZGŁOSZENIA
Szkolny organizator zgłasza uczniów do 30 września 2019 r.
www.poprawnapolszczyzna.pl
1II. ETAPY KONKURSU – ZADANIA KONKURSOWE
Konkurs składa się z trzech etapów:
 I etap (szkolny) – test jednokrotnego wyboru;
 II etap (szkolny) – korekta językowa krótkiego tekstu;
 III etap (finał ogólnopolski w ośrodku akademickim) – napisanie
opowiadania do historyjki obrazkowej (twórcze pisanie).
1V. NAGRODY
LAUREATKA/LAUREAT:
 1. MIEJSCE – karta podarunkowa na kwotę 300 złotych + wydanie
książki z pracą konkursową + dyplom;
 2. MIEJSCE - karta podarunkowa na kwotę 200 złotych + wydanie
książki z pracą konkursową+ dyplom;
 3. MIEJSCE - karta podarunkowa na kwotę 100 złotych + wydanie
książki z pracą konkursową+ dyplom;
 4. MIEJSCE - dyplom + e-book + jedna z nagród (książka, akcesoria
szkolne)

 tablice dydaktyczne lub zestawy słowników
V. PUNKTACJA
 I etap (szkolny) – 30 punktów; II etap – 20 punktów; II etap (finał
ogólnopolski w ośrodku akademickim) – 50 punktów
VI. PROGI PUNKTOWE
 Aby zakwalifikować się do 2. etapu, należy zdobyć w 1. etapie 75%
poprawnych odpowiedzi (22 punkty);
 Aby zakwalifikować się do 3. etapu (finału ogólnopolskiego), należy
zdobyć w 2. etapie 90% poprawnych odpowiedzi (27 punktów);
 Aby uzyskać tytuł laureatki/laureata, należy zdobyć w 2. etapie
(finale ogólnopolskim):
I. miejsce 95%-100%/ II. miejsce 94%-90%/
III. miejsce 89%- 85%/ IV. MIEJSCE 84% - 60%
 Aby otrzymać wyróżnienie, należy zakwalifikować się do 2. etapu
(uzyskać 75% w 1. etapie).
VII. TERMINY
 30 września 2019 – ostatni dzień rejestracji konkursowej
 28 października 2019 – 1. etap konkursu;
 30 listopada 2019 - wyniki 1. etapu;
 7 stycznia 2020 – 2. etap konkursu;
24 lutego 2020 – wyniki 2. etapu konkursu;
 maj 2020 – finały ogólnopolskie konkursu;
czerwiec 2020 – gala laureatów;
 czerwiec 2020 – podsumowanie konkursu, dostarczenie do szkół;
dyplomów i wyróżnień.

VIII. TESTY
Szkolny organizator otrzymuje testy w formie papierowej trzy dni
przed konkursem. 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. Hasło dostępu zostanie przesłane pod adresem mailowym
szkolnego organizatora dzień przed konkursem.
IX. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA/NAGRODY
 Każdy nauczyciel, szkolny organizator, otrzyma dyplom
współorganizatora konkursu.
 Nauczyciele, którzy przygotują do konkursu minimum 20 uczniów,
otrzymają e-book.
 Nauczyciel, który przygotuje laureatkę/laureata, otrzyma książkę
z pracą uczennicy/ucznia.
X. JURY KONKURSU
Jurorami konkursu są nauczyciele akademiccy, dziennikarze, aktorzy,
ludzie ze świata nauki i kultury.
XI. MATERIAŁY KONKURSOWE
I ETAP:
materiały konkursowe
na www.poprawnapolszczyzna.pl;
ponadto dla chętnych:
szkoła podstawowa klasy 1-3
Grzegorz Kasdepke, Co to znaczy... czyli 101 zabawnych historyjek
szkoła podstawowa klasy 4-6
Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów
klasa 7., 8.,3. gimnazjum, liceum/technikum
Dowolny poradnik językowy Profesora Andrzeja Markowskiego
II ETAP:
szkoła podstawowa klasy 1-3
Grzegorz Kasdepke, Powrót Bartusia. Co to znaczy... po raz drugi
szkoła podstawowa klasy 4-8, 3. gimnazjum
Jan Miodek, Nie taki język straszny. O polszczyźnie do uczniów
Dowolny poradnik językowy Profesora Andrzeja Markowskiego
liceum/technikum
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce,
pod red. Katarzyny Kłosińskiej, Wydawnictwo FELBERG

XII. DIAGNOZA EDUKACYJNA
 Każdy uczeń otrzyma po 1. etapie informację zwrotną w postaci
analizy wyników konkursu, np.: fleksja – 80%; składnia – 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.
Z opłaty mogą być zwolnieni uczniowie, którzy mają trudną sytuację
finansową. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Szkolny Organizator.
Szkolny Organizator pokrywa koszty przesyłki kart odpowiedzi z kwoty
opłaty konkursowej.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać
pod adresem firmy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu.
 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 TESTY.
 W przypadku ujawnienia niesamodzielnej pracy uczestników zastrzegamy
sobie prawo do przeprowadzenia w danej placówce dodatkowego testu.
 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień
niniejszego regulaminu.
 Prace konkursowe (po żadnym z etapów) 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: PKO BANK POLSKI 46 1020 1042 0000 8402 0295 9708

