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III Międzyszkolny Konkurs Ortoepiczny  

„Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczyzną” 

Krasnobród 2019 
 

Patronat honorowy 

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk 

Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. 

KUL 

 

Przewodnicząca komisji konkursowej i sprawująca opiekę merytoryczną nad konkursem  

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. 

KUL  

 
Główny koordynator konkursu 

nauczycielka języka polskiego mgr Marzena Gęśla, Zespół Szkół w Krasnobrodzie 

 

 

Terminarz 

III Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego 

„Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczyzną” 

organizowanego przez 

Zespół Szkół w Krasnobrodzie 
 

 
1. Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2019 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń od szkół do udziału w konkursie (patrz pkt. V 2 regulaminu) –

30.09.2019 r. 

3. Wysłanie do szkół arkuszy konkursowych na I etap konkursu – 2.10.2019 r. 

4. Przeprowadzenie I etapu konkursu przez szkoły (patrz pkt. VI 1 A, B regulaminu) – 

3.10.2019 r. godz. 10.00. 

5. Sprawdzenie prac przez szkolne komisje konkursowe, przesłanie protokołu, prac 

uczniowskich i oświadczeń (patrz pkt. VI 1 C, D, E, F regulaminu) – do 11.10.2019 r. 

6. Ogłoszenie listy finalistów (patrz pkt. VI 1 G, H regulaminu) – 18.10.2019 r. 

7. Przeprowadzenie finału konkursu w siedzibie organizatora (patrz pkt. VI 2 regulaminu) 

– 29.10.2019 r. godz. 10.00. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 27.11.2019 r. w siedzibie 

organizatora, Zespole Szkół w Krasnobrodzie. 
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Regulamin 

III Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego 

„Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczyzną” 

Krasnobród 2019 

 

 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 

Krasnobród, tel. 84 660 70 80, e-mail: zskrasnobrodmko@wp.pl 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół 

podstawowych,  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.  

3. Uczniowie będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

kategoria I – uczniowie szkół podstawowych, 

kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych. i ponadgimnazjalnych. 

II Cele konkursu 

1. Popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów. 

2. Pogłębianie świadomości językowej młodzieży. 

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem jako narzędziem komunikacji. 

4. Promowanie uczniów o wysokich kompetencjach językowych. 

III Zakres wiedzy i umiejętności 

Zadania konkursowe dotyczą zasad poprawnej polszczyzny: reguł słowotwórstwa, fleksji, 

składni, frazeologii, ortografii, interpunkcji i stylistyki, oraz użycia wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych funkcjonujących w języku polskim. 

IV Struktura konkursu 

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy. 

2. Pierwszy etap – szkolny – odbędzie się w szkołach, które zgłoszą chęć przystąpienia do 

konkursu. 

3. Drugi etap – finał – odbędzie się w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. 

5. Szczegółowy harmonogram konkursu będzie przesłany do szkół razem z zaproszeniem do 

udziału i innymi dokumentami. 

V Zasady zgłaszania uczestnictwa 
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1. Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu – osobę odpowiedzialną za 

wszystkie działania związane z konkursem. 

2. Koordynator zgłasza chęć przystąpienia szkoły do konkursu, przesyłając kartę zgłoszenia 

(zał. nr 1) na adres: zskrasnobrodmko@wp.pl, temat: Jesienne Spotkania z Poprawną 

Polszczyzną. 

VI Przebieg konkursu 

1. Etap pierwszy – szkolny. 

A. Pierwszy etap konkursu, przeprowadzony pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej, 

składa się z dwóch części. 

Część I (15 min) – minidyktando. 

Część II (60 min) – rozwiązywanie zadań zamkniętych różnych typów (wg B. Niemierki).  

Szczegółowa instrukcja przeprowadzenia pierwszego etapu będzie dołączona do arkusza 

zadań konkursowych, który zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną w przeddzień 

konkursu. 

B. Klucz odpowiedzi i zasady oceniania dyktanda szkoły otrzymują w dniu pierwszego 

etapu po godz. 12.00. 

C. Po zakończonym teście szkolna komisja konkursowa sprawdza prace. Wybiera pięć 

najwyżej ocenionych prac i sporządza protokół (zał. nr 3).  

D. Protokół z dołączonymi pięcioma najwyżej ocenionymi pracami koordynator w czasie 

siedmiu dni od daty pierwszego etapu przesyła na adres organizatora, koniecznie 

z dopiskiem na kopercie „Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczyzną”. 

O uwzględnieniu w dalszej kwalifikacji prac uczniowskich decyduje data stempla 

pocztowego. 

E. Rodzice lub opiekunowie uczniów, których prace konkursowe przesłano organizatorom 

po pierwszym etapie, wypełniają oświadczenie o udzieleniu organizatorom zgody na 

rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku podopiecznych w związku 

z przebiegiem konkursu. Dane osobowe i wizerunek mogą być rozpowszechniane 

w Internecie, w papierowych wersjach dzienników i innych czasopism oraz radiu i TV 

(zał. nr 2). 

F. Przesyłka z protokołem i pracami uczniów musi zawierać oświadczenia, o których mowa 

w pkt. E. Brak oświadczenia wyklucza ucznia z udziału w finale. 

G. O zakwalifikowaniu uczniów do finału – na podstawie wyników z wszystkich biorących 

udział w konkursie szkół – decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

H. Informację o zakwalifikowaniu uczniów do finału organizator przekazuje szkołom drogą 

elektroniczną i ogłasza na swojej stronie internetowej. 
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2. Etap drugi – finał. 

A. Finał konkursu, przeprowadzony pod nadzorem komisji konkursowej, składa się z trzech 

części. 

Część I (15 min) – minidyktando. 

Część II (15 min) – zapisanie i poprawienie błędów w wypowiedziach odsłuchanych 

z nośnika elektronicznego. Każda wypowiedź odtwarzana jest dwukrotnie z przerwą na 

napisanie odpowiedzi. 

Część III (45 min) – rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych różnych typów, poza 

formą RO (wg B. Niemierki). 

B. Po zakończonym teście komisja konkursowa sprawdza prace i sporządza protokół.  

C. Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce. O przyznaniu 

wyróżnień decyduje komisja konkursowa. Każdy uczeń otrzymuje dyplom uczestnika.  

D. Jeżeli w finale kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, przy ustaleniu 

trzech pierwszych miejsc uwzględnia się wyniki etapu szkolnego.  

VII Zasady zachowania  

1. W czasie dyktanda i rozwiązywania zadań konkursowych zabronione jest: kontaktowanie 

się z innymi uczestnikami, korzystanie z pomocy naukowych i wszelkich urządzeń 

elektronicznych, pisanie drukowanymi literami dyktanda i odpowiedzi w zadaniach 

otwartych, zakłócanie spokoju w sali. 

2. Naruszenie przez uczestnika zasad uczciwości i właściwego zachowania skutkuje 

wykluczeniem z konkursu. 

VIII Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów konkursu w razie zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych. 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

4. Uczestnicy i osoby im towarzyszące (nauczyciele, rodzice, opiekunowie) przyjeżdżają na 

finał konkursu i wręczenie nagród na koszt własny. 

5. W czasie finału konkursu osoby towarzyszące uczestnikom przebywają w budynku szkoły 

i są w stałym kontakcie z organizatorem. 

6. Wszelkie sprawy sporne związane z konkursem rozstrzyga organizator.  

7. Dodatkowych informacji udziela główny koordynator konkursu, tel. 84 660 70 80, e-mail: 

zskrasnobrodmko@wp.pl.  
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