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Założenia ogólne: 

 Organizatorem I Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” 

jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku. 

 Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie konkursu  

z ramienia organizatora są: Mariola Zdancewicz oraz Agnieszka Gryniewicz. 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas  

II i III  dotychczasowych gimnazjów z powiatu oleckiego. 

 

Cele turnieju: 

 doskonalenie sprawności posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie; 

 popularyzowanie wiedzy o języku polskim; 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  uczniów językiem ojczystym; 

 pogłębianie wiedzy z zakresu językoznawstwa; 

 rozwijanie kluczowych kompetencji związanych z poprawnym posługiwaniem  

się językiem polskim;  

 propagowanie wśród uczniów zagadnień  kultury języka polskiego; 

 uwrażliwienie na poprawność gramatyczną oraz ortograficzną; 

 zachęta do pięknego wypowiadania się na co dzień; 

 promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie; 

 zaszczepienie i pogłębienie nawyków poprawności językowej; 

 nawiązanie współpracy ze szkołami z regionu, wymiana doświadczeń  

i dobrych praktyk; 

  podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności  

za polszczyznę; 

 motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  

z uczniem zdolnym. 

 

 



 

 

Regulamin turnieju 

 Adresatami konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III 

dotychczasowych gimnazjów z powiatu oleckiego.  

 Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

I etap – eliminacje szkolne – przeprowadza szkoła tak, aby wyłonić jedną  

3-osobową drużynę do reprezentowania szkoły. Informację o wynikach I etapu 

należy przesłać według załączonego wzoru do 9 lutego 2018 r. na adres 

organizatora.  

II etap – etap powiatowy – II etap konkursu ma charakter turnieju, podczas 

którego uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnościami sprawdzanymi  

na egzaminie gimnazjalnym/egzaminie ósmoklasisty z zakresu nauki o języku. 

 Zakres merytoryczny: 

Działy językoznawstwa: fonetyka, fleksja, składnia, słowotwórstwo, 

leksykologia – zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej/gimnazjum z przedmiotu język polski. 

 

Termin turnieju 

Turniej odbędzie się 23 lutego 2018 r., godz. 9.00 

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko. 

Nagrody 

Dla uczestników I Powiatowego Turnieju Językoznawczego zostaną przygotowane atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w turnieju. 

Postanowienia końcowe 

 Finalistów obowiązuje skromny strój galowy. 

 Podczas turnieju nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, jakichkolwiek urządzeń 

elektronicznych (telefony, notesy, słowniki elektroniczne itp.). 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi tego samego dnia, po zakończeniu 

wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów przez Jury konkursowe. 



 

 

Kartę zgłoszeń należy przesłać do 9 lutego 2018 r.  

na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

Os. Siejnik I 14 

19-400 Olecko 

 

lub drogą elektroniczną: 

e-mail: sp4@sp4.olecko.pl 

 

tel. (87) 523 91 00 

 

osoby odpowiedzialne:  

Mariola Zdancewicz – zdancewiczm@sp4.olecko.pl 

 Agnieszka Gryniewicz – gryniewicza@sp4.olecko.pl 

 

 

 

 

 

 Szkoły, przesyłając informacje o uczestnikach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu konkursu, 

umieszczania imiennych wyników i zdjęć na stronie internetowej organizatora oraz w prasie 

lokalnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

  

 

 

 

Mariola Zdancewicz 

Agnieszka Gryniewicz 
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