
REGULAMIN XVIII POWIATOWEGO KONKURSU 

JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

  

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Gostyńskiego, Burmistrza 

Gostynia i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

2. Organizatorem Powiatowego Konkursu Języka Polskiego jest Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu. 

Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Dziecko”. 

3. Celem konkursu jest wyłanianie uczniów uzdolnionych literacko, 

charakteryzujących się dużą wiedzą i umiejętnościami polonistycznymi oraz 

umożliwienie spotkania dzieciom o zainteresowaniach humanistycznych  

i rozwijanie tych zainteresowań.  

4. Do konkursu powinni przystąpić uczniowie oczytani, posiadający bogate 

słownictwo, poprawnie wypowiadający się i piszący. Laureaci i finaliści 

otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w konkursie, nagrody książkowe  

i pamiątkowe dyplomy.  

5. Komisję powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu. W skład 

Powiatowej Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele języka polskiego ze 

szkół z terenu Powiatu Gostyńskiego. 

 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Etap szkolny 

• Etap szkolny powinien się odbyć do  17 kwietnia 2019 r. Etap szkolny 

przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 

Eliminacje szkolne przeprowadza się w formie pisemnej. Na etapie szkolnym 

uczniowie piszą wypracowania na tematy wolne przygotowane przez Szkolną 

Komisję Konkursową, która wyłania reprezentantów. Do etapu powiatowego 

kwalifikuje się nie więcej niż trzech najlepszych uczestników ze szkoły. 

• Na etapie szkolnym uczeń powinien napisać wypracowanie o objętości co 

najmniej jednej strony formatu A-4.  

• Zgłoszenia do konkursu powiatowego szkoły przesyłają do Komisji Powiatowej 

w terminie do 26 kwietnia 2019 r. (Załącznik nr 1). Oświadczenie rodziców 

(Załącznik nr 2) należy wziąć ze sobą na konkurs.  

2. Etap powiatowy (finał) 

• Etap powiatowy organizuje Powiatowa Komisja Konkursowa. Odbędzie się on 

w piątek, 

10 maja 2019 r. o godz. 1300 w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza 

Kutrzeby w Gostyniu, ul. Wrocławska 264. Etap powiatowy składa się z dwóch 

części: w pierwszej uczestnicy rozwiązują test, w drugiej piszą wypracowanie. 

Uwaga! Obydwie części odbywają się tego samego dnia. 

• Materiał konkursu obejmuje treści z zakresu podstawy programowej szkoły 

podstawowej. Powiatowa  Komisja nie narzuca żadnego obowiązującego spisu 

lektur.  



• Przebieg części I i II: 

• Uczestnik pisze wypracowanie na jeden z zaproponowanych tematów. Jeżeli 

temat tego wymaga, uczestnik nawiązuje do znanych mu książek i filmów.  

• Uczestnik wybiera jeden temat z zaproponowanych. Na etapie powiatowym 

uczeń powinien napisać wypracowanie o objętości co najmniej 1,5 strony 

formatu A-4.  

• Wszystkie prace muszą być kodowane (uczniowie, którzy zakwalifikowali się 

do etapu powiatowego, otrzymają kod składający się z kombinacji liter i cyfr). 

• Na napisanie wypracowania uczeń ma 60 minut, po przerwie (15 minut) 

przystępuje do odpowiedzi na pytania testu. Na odpowiedzi ma 40 minut. 

• Wypracowanie zostanie ocenione wg określonych kryteriów:  

a) rozumienie tematu,  

b) zgodność z tematem,  

c) samodzielność i oryginalność ujęcia,  

d) poprawność merytoryczna,  

e) spójność tekstu,  

f) poprawność kompozycyjna,  

g) bogactwo słownictwa, zastosowanie związków frazeologicznych 

h) poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa, 

i) estetyka zapisu. 

• Test będzie obejmował znajomość różnych związków frazeologicznych 

i posługiwanie się nimi, zagadnienia z nauki o języku (poprawność językowa) 

oraz analizę wiersza. 

• Zwycięzcą finału Konkursu Powiatowego zostaje uczestnik, który uzyskał 

łącznie w obu częściach etapu powiatowego największą liczbę punktów (I, II, 

III miejsce)  

• Przewiduje się przyznanie nagrody Mistrza Ortografii oraz nagrody dla Mistrza 

Interpunkcji, a także nagrody za najlepszy wynik testu (Mistrz Frazeologii) oraz 

nagrody specjalnej. 

UWAGA! 

Uczestnikowi nie wolno ściągać, korzystać z żadnych materiałów, używać 

korektora (błędny zapis należy przekreślić i u góry lub obok umieścić wersję 

poprawną). 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród planowane jest podczas spotkania 17 maja 

2019 r. 14 maja 2019 r. o godz. 1300 w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu. 

Wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły 15 maja 2019 r. 

11 maja 2019 r. 

2. Uczestnicy etapu powiatowego konkursu muszą posiadać przy sobie ważne 

legitymacje szkolne. 

3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, 

którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z różnych przyczyn nie przystąpią do 

konkursu. 

4. Ostateczne decyzje w sprawach spornych podejmuje Powiatowa Komisja 

Konkursowa. 



5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.  


