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„Po prostu – po polsku!” 

I Powiatowy Turniej Językoznawczy 

pod Honorowym Patronatem  

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  

i Burmistrza Olecka 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie wraz z relacją fotograficzną 

 

 Jakie rozkosze, jakie rozkosze!/Umieć wypisać słowo po słowie, Co marzę w myślach, 

 co w sercu noszę,/Karta zrozumie, pióro wypowie” – te słowa Władysława Syrokomli 

przyświecały nam 23 lutego 2018 r. podczas I Powiatowego Turnieju Językoznawczego  

 „Po prostu – po polsku!”, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

Ideą konkursu było gruntowne zweryfikowanie znajomości z zakresu wiedzy o języku 

 i wykorzystanie tej wiedzy poprzez kreatywne i nowatorskie formy ich omówienia, wyrabianie 

sprawności językowej poprzez udzielanie wypowiedzi słownych oraz rozbudzanie zainteresowań 

językiem polskim. Jesteśmy pewni, iż formuła konkursu i atmosfera zdrowej rywalizacji 

przyczyniły się do zachęcenia młodzieży, aby dbali o poprawność mowy na co dzień. 
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 Jednym z najważniejszych celów naszego przedsięwzięcia było  rozwijanie kluczowych 

kompetencji młodego człowieka, a jedną z nich niewątpliwie jest umiejętność komunikacji  

w sposób bezbłędny, prosty, jasny i zrozumiały. Turniej kształtuje wiele umiejętności,  

a poprawna wymowa i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym w mowie i piśmie, 

wykorzystujemy przez całe życie. Nieprzypadkowo została wybrana również data konkursu, 

bowiem 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ponadto nasza 

inicjatywa wpisuje się w podejmowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku działania w ramach obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Atutem turnieju „Po prostu – po polsku!” jest również aktywizacja i integracja środowiska 

lokalnego. W tym roku przedsięwzięcie miało zasięg powiatowy. Zaprosiliśmy do udziału szkoły 

z powiatu oleckiego. 

Nasze przedsięwzięcie wspierali od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektorzy 

Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

– pani Małgorzata Michałowska i pan Stanisław Kopycki. 

 Objęcie turnieju honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty oraz Burmistrza Olecka kolejny raz pokreśliło wyjątkowy charakter przedsięwzięcia  

oraz nadało mu szczególną rangę.  

 

Powitanie zgromadzonych przez dyrektora – pana Stanisława Kopyckiego 
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„Po prostu – po polsku!” to konkurs, którego adresatami byli uczniowie klas VII szkoły 

podstawowej oraz II i III gimnazjum i składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy  - eliminacje 

szkolne, każda ze szkół przeprowadza zgodnie z własną koncepcją, tak, by wyłonić trzech 

najlepszych zawodników do etapu powiatowego. 

 W tegorocznych zmaganiach rywalizowało 6 trzyosobowych drużyn, z powiatu oleckiego. 

Były to mianowicie: 

 Szkoła Podstawowa w Judzikach reprezentowana przez: Kingę Konopko, Kamilę 

Łęgowską, Sandrę Romanowską; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach reprezentowany przez: Martynę Gorlo, 

Zofie Kozłowską, Magdalenę Miłowicką; 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku reprezentowana przez: 

Darię Dwojakowską, Nikolę Kempisty, Monikę Marię Liburską; 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  

w Olecku reprezentowana przez:  Zuzannę Bagan, Agnieszkę Majewską, Emilię Czajewską;  

 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach reprezentowana 

przez:  Wiktorię Golub, Filipa Bartoszewicza, Kacpra Holcmana; 

 Szkoła Podstawowa w Kijewie reprezentowana przez:  Martynę Korotko, Rafała Gajdka, 

Elwirę Gudanowską. 

 

 

Przedstawiciele 3-osobowych zespołów 
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             Turniej składał się z sześciu konkurencji, z pięciu działów nauki o języku obejmujących 

zagadnienia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej/gimnazjum z przedmiotu język polski. 

Dwie pierwsze konkurencje sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu fonetyki języka 

polskiego. W pierwszym zadaniu uczniowie musieli oznaczyć elementy budowy aparatu 

artykulacyjnego, w drugim natomiast wykazać się wiedzą z zakresu znajomości upodobnień 

fonetycznych. Zadaniem drużyn było wskazanie upodobnień, nazwanie ich i zaznaczenie 

kierunku zachodzącego upodobnienia. 

Kolejną dziedziną nauki o języku, z której sprawdzani byli uczestnicy konkursu, była 

składnia. Tym razem uczniowie dokonali rozbioru logicznego i gramatycznego zdania 

pojedynczego.  

Jak powstają nowe wyrazy i dlaczego tak wiele w języku polskim oboczności wytłumaczyli 

uczestnicy turnieju w zadaniu ze słowotwórstwa, wskazując podstawę słowotwórczą, oboczności 

i typ formantu w wylosowanych wyrazach pochodnych. 

Przedostatnia konkurencja sprawdzała umiejętność z fleksji. Zadanie polegało  

na poprawnej odmianie przez przypadki rzeczowników(w obu liczbach), które na co dzień 

przysparzają nam nie lada problemów. Trzeba przyznać, że młodzież doskonale orientowała się 

w pułapkach, jakie funduje nam język ojczysty i odmiana rzeczowników typu powietrze, sędzia czy 

skrzypce nie sprawiły im żadnego kłopotu. 

Najwięcej emocji wśród uczestników wzbudziła ostatnia konkurencja z leksykologii. 

Zadanie sprawdzało znajomość związków frazeologicznych w kalamburach. Każda drużyna 

miała minutę, by narysować i odgadnąć jak najwięcej związków frazeologicznych, a także wyjaśnić 

ich znaczenie.  
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Wybrane konkurencje 

Fonetyka 

 

SP w Kijewie 

 

SP w Judzikach 
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SP w Gąskach 

 

 

 

SP 4 w Olecku 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach 

 

SP  2 w Olecku 

 

Słowotwórstwo 
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Kalambury 

 

SP w Kijewie 
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SP 4 w Olecku 

 

SP  w Gąskach 
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SP 2 w Olecku 

 

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach 
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Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań czuwała 

Komisja Konkursowa w składzie:  

 p. Małgorzata Burba – ekspert MEN, edukator, pracownik W-M ODN  

w Olsztynie filia w Olecku; 

 p. Anna Kisiel – wieloletni nauczyciel języka polskiego; 

 p. Katarzyna kamińska – nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Jana Kochanowskiego w Olecku. 

 

Komisja Konkursowa 

 

Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje mobilizowały 

uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. Efekty uczniów były fascynujące, ukazały 

ogromne talenty zarówno polonistyczne, humanistyczne oraz językowe. 

Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła się zwycięstwem drużyny  

ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 

Olecku przygotowywaną przez panią Annę Karolinę Szyłkiewicz. Drugie miejsce zajęła drużyna 

z Szkoły Podstawowej w Judzikach  przygotowywana przez panią Agnieszkę Łaskowską, 

trzecie miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wieliczek, którą 

przygotowywały panie: Grażyna Jankowska i Jolanta Motulewicz.  

W I Powiatowym Turnieju Językoznawczym „Po prostu – po polsku!” nie było uczniów 

przegranych, wszyscy brali bardzo aktywny udział w konkursie i dzięki tak zaangażowanej 

postawie wszyscy mogą się cieszyć z wygranych i chwalić się swoją wiedzą. 
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Dzięki sponsorom, którymi byli lokalni przedsiębiorcy z powiatu oleckiego, żaden uczestnik 

turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali 

dyplomy, upominki książkowe, a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali nowoczesne e-booki  

renomowanej marki Kindle, za drugie miejsce uczestnicy otrzymali słuchawki, a za trzecie 

pojemne pendrive’y z  możliwością podłączenia do telefonu komórkowego. 

 

 

Nagrodzeni uczestnicy turnieju  

 

Realizacja turnieju to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. 

Pomysłodawczyniami konkurencji, organizacją i przeprowadzeniem turnieju są nauczycielki 

języka polskiego p. Mariola Zdancewicz i p. Agnieszka Gryniewicz.   

Podjęte działania zrealizowano przy wsparciu Dyrekcji oraz pracy zespołowej nauczycieli: 

Małgorzaty Marcinkiewicz, Karoliny Wróblewskiej, Wioletty Czaplejewicz, Jarosława 

Bagieńskiego, a także pracowników administracji i obsługi szkoły.  

 

 

 

Mariola Zdancewicz 

 

 

 

Olecko, 28 lutego 2018 r. 


