
 

 

Regulamin szkolnego konkursu o tytuł Mistrzów Języka Ojczystego 

 

Cele konkursu 

• Propagowanie kultury języka polskiego. 

• Popularyzowanie wiedzy o języku ojczystym. 

• Podnoszenie świadomości językowej uczniów. 

• Popularyzowanie wśród społeczności szkolnej Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. 

• Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy. 

• Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny 

rozwój. 

Organizacja konkursu 

1) Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Odpo-

wiedzialnymi za organizację są p. Monika Ryś-Chmielowiec (nauczycielka języka 

polskiego) oraz zespół polonistów. 

2) Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas I-VIII. Zostanie przeprowadzony w for-

mie zdalnej na platformie Google Classroom. 

3) Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 II 2021 r. 

4) Termin konkursu: 22 II 2021 r., klasy I-V godz. 15.00-17.30, klasy VI-VIII 15.00-

16.00. 

5) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 III 2021 r. 

Przebieg konkursu 

1) Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, przez formularz Google. Link do 

testu zostanie przekazany przez nauczycieli polonistów w każdej klasie, w której 

zgłoszą się chętni. 

2) Konkurs polega na poprawnym wypełnieniu poleceń zawartych w odpowiednich for-

mularzach, specjalnie przygotowanych dla każdego poziomu (pierwszy: kl. I-III, dru-

gi: kl. IV-V, trzeci: kl. VI, czwarty: kl. VII-VIII). 

3) Na wypełnienie zadań konkursowych biorący udział uczniowie klas I-V mają 2,5 go-

dziny zegarowej, od 15.00 do 17.30, a uczniowie klas VI-VIII - godzinę zegarową, od 

15.00 do 16.00. Prace przesłane po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

4) W razie remisu organizatorzy konkursu przewidują dogrywkę w formie testu ortogra-

ficznego. Uczniowie, którzy będą brać udział w dogrywce, zostaną o tym fakcie 

wcześniej powiadomieni. 

5) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII. Osoby chętne powinny zgła-

szać się do swojego nauczyciela języka polskiego. 

6) Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością 

zagadnień językowych na danym poziomie. Otrzymają oni tytuł Mistrzów Języka 

Polskiego. 



 

 

7) Uczestnicy konkursu z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dy-

plomami oraz otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskają co 

najmniej 90% poprawnych odpowiedzi, otrzymają oceny bardzo dobre z języka pol-

skiego, a Mistrzowie Języka Ojczystego - celujące. 


